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  Vybavuje/linka Podbrezová 

  Gondová 

+421 911 095 081 

27.02.2020 

 

Vec 

Oznámenie o predĺžení lehoty na predkladanie ponúk 

 
 
Vyhlasovateľ, spoločnosť Železiarne Podbrezová a.s. skrátene ŽP a.s., Kolkáreň 35, 976 

81 Podbrezová, IČO: 31 562 141(ďalej aj ako „Vyhlasovateľ“) vyhlásil v súlade s Príručkou k 
procesu verejného obstarávania Operačného programu Kvalita životného prostredia pre oblasti 
podpory: Prioritná os 4 v gescii sprostredkovateľského orgánu SIEA, verzia 5.2 zo dňa 13. 12. 
2019 (ďalej aj ako „Príručka“) výzvou na predkladanie ponúk uverejnenou na webovom sídle 
verejného obstarávateľa dňa 14. 02. 2020 (ďalej aj ako „Výzva“) zákazku s názvom 
„Modernizácia výroby stlačeného vzduchu“, postup zadávania zákazky: zadávanie zákaziek 
vyhlásených osobou, ktorej sprostredkovateľský orgán poskytne 50 % a menej finančných 
prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP (ďalej 
aj ako „Prieskum trhu“).  

 
Vyhlasovateľ Prieskumu trhu týmto oznamuje, že mení lehotu na predkladanie ponúk v rámci 

prieskumu trhu uvedenú v bode č. 5.4 Výzvy na predkladanie ponúk nasledovne: 
 
 

PÔVODNÉ ZNENIE bodu č. 5.4 Výzvy na predkladanie ponúk znie nasledovne: 
 
„Cenovú ponuku je potrebné doručiť najneskôr: do 02.03.2020 do 15:00 hod.“ 
 

 
ZMENENÉ ZNENIE bodu č. 5.4 Výzvy na predkladanie ponúk znie nasledovne: 
 
„Cenovú ponuku je potrebné doručiť najneskôr: do 06.03.2020 do 15:00 hod.“ 

 
 
Prosím, zoberte na vedomie príslušnú zmenu.  
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S pozdravom 
 
 

Ing. Marian Kurčík  
podpredseda predstavenstva a ekonomický riaditeľ 

 
 
 
 

 
Ing. Milan Srnka, PhD. 
člen predstavenstva a technický riaditeľ 
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