Poliklinika Tehelná, a. s., Tehelná 26, 831 03 Bratislava III
IČO: 35 914 416, IČ DPH: SK2021980279, tel.: 4437 1688, fax: 4437 2379,
www.poliklinikatehelna.sk
zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava, Oddiel: Sa, Vložka č. 3494/B

Všetkým záujemcom

OZNÁMENIE O PREDĹŽENÍ LEHOTY NA PREDKLADANIE PONÚK
vo verejnej súťaži realizovanej formou ponukového konania v kombinácii s následnou elektronickou
aukciou na predmet
Predaj budovy polikliniky na Tehelnej ulici s príslušenstvom a pozemkami

Podľa bodu 9.3 Výzvy na predloženie ponuky (ďalej len „Výzva“) Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť
podmienky súťaže uvedené v tejto výzve, súťaž zrušiť alebo nevybrať žiadnu z predložených ponúk,
pričom o zmene alebo zrušení súťaže bude bezodkladne informovať všetkých uchádzačov, ktorí sa
prihlásili do súťaže, resp. ktorí predložili ponuky do súťaže, v závislosti od toho, kedy dôjde k zmene. Všetky
zmeny, týkajúce sa tejto súťaže budú bezodkladne zverejnené Vyhlasovateľom na webovej adrese:
http://poliklinikatehelna.sk/

Vyhlasovateľ verejnej súťaže Poliklinika Tehelná, a.s., Tehelná 26, 831 03 Bratislava – mestská časť Nové
Mesto (ďalej len „Vyhlasovateľ”) vyhlásil verejnú súťaž realizovanú formou ponukového konania v
kombinácii s následnou elektronickou aukciou na predmet zákazky „Predaj budovy polikliniky na Tehelnej
ulici s príslušenstvom a pozemkami”, ktorá bola zverejnená na webovom sídle Vyhlasovateľa
http://poliklinikatehelna.sk/ dňa 01.07.2022.
Vyhlasovateľ v súlade s bodom 9.3 Výzvy na predloženie ponuky
oznamuje predĺženie lehoty na predkladanie ponúk vo verejnej súťaži na predmet zákazky „Predaj
budovy polikliniky na Tehelnej ulici s príslušenstvo a pozemkami“ podľa bodu 4.2. Výzvy do
22.11.2022 do 10:00 hod. SEČ, pričom za včasne doručenú ponuku sa považuje ponuka doručená
najneskôr do 22.11.2022 do 10:00 hod. SEČ.

V nadväznosti na predĺženie lehoty na predkladanie ponúk vo verejnej súťaži Vyhlasovateľ vykonal vo
Výzve nasledovné zmeny a to nasledovne:
Nové znenie bodu 3.2. Výzvy znie nasledovne:
„3.2. Potvrdenie peňažného ústavu, ktorý má sídlo alebo pobočku na území Slovenskej republiky o
neodvolateľnej vinkulácii finančných prostriedkov vo výške navrhovanej kúpnej ceny v Eur, t.j. ceny pred
uskutočnením elektronickej aukcie, za celý predmet kúpy, zriadenej uchádzačom v prospech
vyhlasovateľa minimálne na dobu viazanosti ponuky uchádzača, t.j. do 31.05.2023, v ktorej sa Vinkulujúca
banka neodvolateľne zaviaže, že Prvú časť Kúpnej ceny uvoľní v prospech peňažného účtu Predávajúceho
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v lehote do päť (5) dní odo dňa kedy bude Vinkulujúcej banke ktoroukoľvek zo Zmluvných strán predložený
originál kúpnej zmluvy, alebo úradne osvedčená kópia tejto kúpnej zmluvy, ktorá je Prílohou č. 4 tejto
výzvy, podpísaná oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, ktorých pravosť podpisov bude úradne
osvedčená (podrobnosti o podmienkach bankovej vinkulácie sú upravené v článku II. bod 2.3 kúpnej
zmluvy, ktorá je Prílohou č. 4 tejto výzvy). Doba vinkulácie peňažných prostriedkov v banke nesmie byť
kratšia ako doba viazanosti ponuky uchádzača, t.j. do 31.05.2023, s podmienkou skoršieho zrušenia
vinkulácie len so súhlasom vyhlasovateľa v prípade, ak s uchádzačom nebude uzatvorená kúpna zmluva,
resp. ponuka uchádzača bude vyhodnotená ako neúspešná, alebo súťaž bude zrušená zo strany
vyhlasovateľa.“

Nové znenie bodu 4.2. Výzvy znie nasledovne:
„4.2. Ponuky sa predkladajú v lehote na predkladanie ponúk. Lehota na predkladanie ponúk je stanovená
do 22.11.2022 do 10:00 hod. SEČ, pričom za včas doručenú ponuku sa považuje ponuka doručená
najneskôr do 22.11.2022 do 10:00 hod. SEČ.“
Nové znenie bodu 4.3 Výzvy znie nasledovne:
„4.3. Uchádzač je svojou ponukou viazaný do 31.05.2023.“
V bode 5.3. Výzvy Vyhlasovateľ dopĺňa nasledovné termíny obhliadky:
20.09.2022 v čase od 09:00 hod. do 13:00 hod.
27.09.2022 v čase od 09:00 hod. do 13:00 hod.
04.10.2022 v čase od 09:00 hod. do 13:00 hod.
11.10.2022 v čase od 09:00 hod. do 13:00 hod.
18.10.2022 v čase od 09:00 hod. do 13:00 hod.
25.10.2022 v čase od 09:00 hod. do 13:00 hod.
08.11.2022 v čase od 09:00 hod. do 13:00 hod.
15.11.2022 v čase od 09:00 hod. do 13:00 hod.
Vyhlasovateľ oznamuje, že na webovom sídle http://www.poliklinikatehelna.sk zverejní aktualizované
znenie Výzvy a Kúpnej zmluvy pre fyzickú osobu a Kúpnej zmluvy pre právnickú osobu a to vo forme
sledovanie zmien ako aj čistopisov.

V Bratislave dňa 14.09.2022

