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DOPLNENIE VÝZVY K ZÁKAZKE: 
 

„VÝMENA ZDROJA TEPLA A VYKUROVACEJ SÚSTAVY OBJEKTU MATERSKEJ ŠKOLY 
OBCE HNILČÍK“ 

 
1. Identifikácia „verejného obstarávateľa“:  

Názov organizácie:                                  OBEC HNILČÍK    
Adresa organizácie:                                 Hnilčík 38, 053 32  Hnilčík 
IČO:                                                         00329134 
Štatutárny zástupca:                                Ľubomír Kačír, starosta obce 
Internetová adresa organizácie (URL):   https://www.obechnilcik.sk/ 

Kontaktná osoba v súvislosti s procesom verejného obstarávania:       
Názov:                                    Ing. Mária Pokryvková 
Sídlo:                                   Dunajská 42, 052 01 Spišská Nová Ves 
IČO:                                                         47887346 
Telefón:                                                   +421 907 395 225 

mail:                                                    E-mail:     maria.pokryvkova@gmail.com 
 

2. Doplnenie - oprava podmienok:  
 

V zverejnenej výzve na predkladanie ponúk zo dňa 31.03.2021  v bode 17 písm. e)   boli nesprávne 
zverejnené údaje:  
Bod.17 Podmienky účasti uchádzačov v tomto verejnom obstarávaní:  
Namiesto:  
písm e) Podľa § 34 ods. 1 písm. c) údajmi o technikoch alebo technických orgánoch, najmä tých, ktorí sú 
zodpovední za kontrolu kvality bez ohľadu na to, v akom zmluvnom vzťahu sú k uchádzačovi alebo 
záujemcovi; ak ide o zákazku na stavebné práce, tých, na ktorých sa môže uchádzač alebo záujemca 
obrátiť so žiadosťou o vykonanie týchto prác.  
Uchádzač musí preukázať technickú a odbornú spôsobilosť podľa § 34 ods. 1 písm. c) predložením 
certifikátu alebo osvedčenia na inštaláciu tepelných čerpadiel, resp. doklad o absolvovaní školenia na 
montáž tepelných čerpadiel. 
Má byť: 
písm e) Podľa § 34 ods. 1 písm. c) údajmi o technikoch alebo technických orgánoch, najmä tých, ktorí sú 
zodpovední za kontrolu kvality bez ohľadu na to, v akom zmluvnom vzťahu sú k uchádzačovi alebo 
záujemcovi; ak ide o zákazku na stavebné práce, tých, na ktorých sa môže uchádzač alebo záujemca 
obrátiť so žiadosťou o vykonanie týchto prác.  
Uchádzač musí preukázať technickú a odbornú spôsobilosť podľa § 34 ods. 1 písm. c) predložením 
certifikátu alebo osvedčenia na inštaláciu tepelných čerpadiel a doklad o absolvovaní školenia na montáž 
tepelných čerpadiel. 
 

    
Hnilčík, dňa 01.04.2021          

            
                 .................................................................. 

                  Ing. Mária Pokryvková                                                                                  
                     poverená osoba pre verejné obstarávanie 


