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Vysvetlenia súťažných podkladov č.1 

Spoločnosť FECUPRAL, spol. s.r.o., Ľ. Štúra 17, 082 21 Veľký Šariš, IČO: 36 448 974, ako zadávateľ 
zákazky vyhlásenej dňa 18.01.2023 podľa bodu 3.6 Jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov 
k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania v platnom znení, ako osoba, ktorej 
poskytne verejný obstarávateľ viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov z NFP Vám 
zasiela vysvetlenie súťažných podkladov k predmetu zákazky s názvom: „Podpora spolupráce 
FECUPRAL, spol. s.r.o. a SPŠ elektrotechnickej v Prešove pre účely zvýšenia odbornej praxe 
v oblasti elektromobilizácie Európskej únie“. 

 
K žiadosti o vysvetlenie Vám zasielame nasledovné stanovisko/doplnenie: 

Žiadosť o predĺženie lehoty na predkladanie ponúk zo dňa 24.01.2023: 
S odvolaním sa na znenie Výzvy na predkladanie ponúk, konkrétne na článok 4. a článok 5.cit.: 
4. Rozdelenie predmetu zákazky a variantné riešenie: 
4.1 Predmet zákazky nie je rozdelený, tvorí jeden požadovaný celok. Zadávateľ požaduje predloženie 
ponuky na celý predmet zákazky. Predloženie ponuky na časť zákazky nie je možné. V prípade, že 
uchádzač predloží ponuku na plnenie len časti zákazky, bude jeho ponuka vylúčená. 
4.2 Uchádzačom sa nepovoľuje predložiť variantné riešenia vo vzťahu k požadovanému predmetu 
zákazky. 
5. Opis predmetu zákazky: 
Predmetom zákazky je zabezpečenie dodania technologickej linky na prípravu materiálov, analytickú 
kontrolu a výrobu batériových článkov pre projekt „Inovácia procesu vývoja a testovania odpadových 
batérií, tvorby systémov manažmentu batérie a rozvoj spolupráce s SPŠ elektrotechnickou pre účely 
zvýšenie odbornej praxe v oblasti elektromobilizácie Európskej únie“ vrátane inštalácie zariadenia, 
zaškolenia obsluhy a kompletného uvedenia zariadenia do prevádzky. 
Zákazka sa skladá z nasledovných logických celkov: 
A) Technologická linka na prípravu materiálov na výrobu batériových článkov 
B) Technologická linka na výrobu batériových článkov 
C) Technologická linka analytickej kontroly batériových článkov 
ako aj na prílohu č.3 tejto výzvy (Technický opis a špecifikácia predmetu zákazky) Vás, týmto žiadame 
o predĺženie lehoty na predkladanie ponúk minimálne o päť pracovných dní a to z dôvodu 
komplexnosti a technickej náročnosti (výrazná odlišnosť technológií špecifikovaných v jednotlivých 
technologických celkoch) rozsahu obstarávaných technológií (technologických celkov), ktoré tvoria 
celý predmet zákazky. 

 
ODPOVEĎ/STANOVISKO: 
Verejný obstarávateľ predlžuje lehotu do 06.02.2023 do 12:30 hod. 

 

 

Vypracoval:  

 

 

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

Zuzana Sotáková     Ing. Štefan Hanigovský 

    splnomocnená osoba pre VO     konateľ 

 

V Hanušovciach nad Topľou, dňa: 25.01.2023. 


