
OZNÁMENIE O KORIGENDE/ÚPRAVE  

 
pre zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

(ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) 

 

Zákazka na uskutočnenie prác s názvom  

„Realizácia menších stavebných úprav – Obnova sklárskeho múzea a galérie“  

 

1. Identifikácia obstarávateľa: 

Názov:      RONA, a. s. 

Sídlo: Schreiberova 365, Lednické Rovne 020 61 

Zastúpený:      Ing. Pavol Brnka - člen predstavenstva 

Ing. Peter Vačko - člen predstavenstva 

IČO:       31 642 403 

DIČ:       2020442182 

IČ DPH:     SK2020442182 

Telefón:      +421 424 601 504 

E – mail:      sales@rona.sk 

Web stránka:     www.rona.glass.sk 

Organizácia poverená obstarávateľom na zabezpečenie procesu: Loove, s.r.o. 

Sídlo: Tatranské námestie 4582/1, 058 01 Poprad 

 

Výzva na predkladanie ponúk zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania Vestník 

č.227/2022 - 20.10.2022, značka: 44267 - WNP 

Verejný obstarávateľ upravuje nasledovné body uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk 

predmetnej zákazky: 

 

Pôvodné znenie: bod 6 Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky: 

Najneskôr do 31.12.2022. 

Nové znenie: bod 6 Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky: 

do 90 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o dielo. Začatie realizácie diela: 

odovzdaním staveniska do 10 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti  Zmluvy o dielo. 

  

Pôvodné znenie: bod 7 písm. a) Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk:  

dňa 08. 11. 2022 do 15:00 hod. 

Nové znenie: bod 7 písm. a) Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk:  

dňa 18. 11. 2022 do 15:00 hod. 

 

Pôvodné znenie: bod 7 písm. d) Otváranie ponúk: 

dňa 08. 11. 2022, o 16:00 hodine. Otváranie ponúk je neverejné. 

Nové znenie: bod 7 písm. d) Otváranie ponúk:  

dňa 18. 11. 2022 o 16:00 hodine. Otváranie ponúk je neverejné. 

 

Pôvodné znenie: bod 7 písm. e) prílohou č. 3 tejto Výzvy je návrh zmluvy; uchádzač návrh 

zmluvy predloží ako súčasť svojej cenovej ponuky (po doplnení údajov). 

Nové znenie: bod 7 písm. e) prílohou tohto korigenda je návrh zmluvy; uchádzač návrh 

zmluvy predloží ako súčasť svojej cenovej ponuky (po doplnení údajov). 

 

Prílohy: 

Nové znenie Návrhu Zmluvy o dielo.doc. 

Nové znenie Návrhu Zmluvy o dielo.pdf 

 

 

Lukáš Thirer 

Loove, s.r.o. 

organizácia poverená  

na zabezpečenie procesu 

https://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Va%E8ko&MENO=Peter&SID=0&T=f0&R=0

