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Vec :   Verejná súťaž   VS–01/17   „Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy                                               
     v PSK a v KSK“ 

- žiadosť o predĺženie lehoty viazanosti ponúk a platnosti zábezpeky k ponuke II.  
          
 
Verejný obstarávateľ Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 286 19 Bratislava, v súlade                              
so súťažnými podkladmi zväzok 1, časť 1.1 Pokyny pre uchádzačov/uchádzačov, bod 14. Platnosť 
ponuky a lehota viazanosti žiada o predĺženie lehoty viazanosti Vašej ponuky predloženej                          
do verejnej súťaže VS-01/17 na uskutočnenie stavebných prác  
 

Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy v PSK a v KSK. 
 
Platnosť ponuky a lehoty viazanosti sa predlžuje do 28.02.2018. 
 
V zmysle bodu 11.7 (súťažné podklady zväzok 1, časť 1.1 Pokyny pre uchádzačov /uchádzačov) 
uchádzač je povinný zabezpečiť predĺženie platnosti zábezpeky až do uplynutia predĺženej 
lehoty viazanosti ponúk.  
 
Verejný obstarávateľ žiada o predloženie dokladu preukazujúceho predĺženie zábezpeky                         
do 28.02.2018 na adresu Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest Košice,                 
Kasárenské nám.č.4, 040 01 Košice v uzavretej obálke označenej heslom: VS-01/17 NEOTVÁRAŤ! 

 
Odôvodnenie: 
 

Verejný obstarávateľ Slovenská správa ciest v zmysle §177 ods.1 a nasl. zákona 
č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení                    
neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ako kontrolovaný podal odvolanie  na Radu úradu proti 
rozhodnutiu Úradu pre verejné obstarávanie zo dňa 19.10.2017 vo veci preskúmania úkonov                 
kontrolovaného pred uzavretím zmluvy na predmet zákazky „Modernizácia a rekonštrukcia mostov 
ciest I. triedy v PSK a v KSK“ . Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s úspešným                    
uchádzačom bez udelenia súhlasu riadiaceho orgánu MDV SR, ktoré je podmienené                  
doručením stanoviska Úradu pre verejné obstarávanie. 
 
 S pozdravom 
 
         
       
                
                                                                                                   Ing. Jozef   F A B I A N 
                                                                        riaditeľ  IVSC  Košice 

 


