
 

 

 

Úprava výzvy na predloženie žiadosti o účasť 
pre proces zadávania zákazky na dodanie  

„Podvozky pre delostrelecké zbraňové systémy“ (ďalej len „Výzva“) uverejnenej                          

v Obchodnom vestníku č. 69/2019 pod zn. S000005 zo dňa 08.04.2019  

 

link: 

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFor

mular=2124290 

 

 
1. Identifikácia zadávateľa: 

Názov organizácie:  KONŠTRUKTA - Defence, a.s.  

Adresa organizácie:  Lieskovec 575/25, 01841 Dubnica nad Váhom 

IČO:    34139800 

Krajina:    Slovenská republika  

 

Kontaktná osoba v súvislosti  

so zadávaním zákazky:  JUDr. Ľubomír Púček  

Kontaktná adresa:   PanGen s. r. o., Eurovea, Central 1, Pribinova 4,   

     811 09 Bratislava   

Telefón:    + 421 2 3231 0521 

E-mail:    office@pangen.sk 

 

2. Názov zákazky: 

Podvozky pre delostrelecké zbraňové systémy 

 

3. Oprava Výzvy sa týka: 

- bodu 4.  

Zadávateľ týmto upravuje údaj uvedený v bode 4. Výzvy, kde v rámci opisu predmetu zákazky 

bola uvedená nesprávna nosnosť podvozku min. 33 000 kg. Správnym údajom je nosnosť podvozku 

min. 16 000 kg, t.j. správne znenie bodu 4. je: 

„Predmetom zákazky je dodávka podvozku v celkovom počte 25 kusov s priebežným plnením 

počas 4 rokov, pričom prvé plnenie bude predstavovať 4 kusy. Podvozok je špeciálne terénne 

vozidlo, ktoré je navrhnuté ako nosič špeciálnej nadstavby samohybnej kanónovej húfnice 

Zuzana 2 s nosnosťou min. 16 000 kg. Podvozok bude s nosným chrbticovým rámom so štyrmi 

nápravami v prevedení 8x8 so stálym pohonom všetkých kolies a s výkyvnými polonápravami 

s nezávislým odpružením, viď.: kotadef.sk/sutaz/.“ 

 

- bodu 13.1 

Zadávateľ predlžuje lehotu na predloženie žiadostí o účasť z pôvodnej lehoty do 18.04.2019 do 

18:00 hod. na novú lehotu predkladania ponúk do 26.04.2019 do 10:00 hod.  

 

- bodu 13.3 

Zadávateľ odstraňuje zátvorku z tohto bodu Výzvy, aktuálne znenie bodu 13.3 Výzvy je: 

„V prípade osobného doručenia, záujemcovia doručia žiadosť o účasť na adresu kontaktnej 

osoby uvedenú v bode 1. tejto Výzvy v lehote na predkladanie žiadostí o účasť, v pracovných 

dňoch v čase od 09:00 hod. do 16:00 hod.“ 

 

V Bratislave dňa 12.04.2019 
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