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Názov projektu: Medzinárodný fond na podporu vyradenia z prevádzky JE V1 
Bohunice - Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 

Identifikačné číslo EBOR: 8001 
Krajina: Slovenská republika 
Meno Klienta: Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 
ECEPP Identifikačné číslo: 13085383 

Názov predmetu obstarávania: C8-B.02 - Dočasné skladovanie materiálov z vyraďovania JE 
V1 

Popis predmetu obstarávania: Úprava budovy pre potreby dočasného skladovania 
materiálov z vyraďovania JE V1 

Typ obstarávania: Obstarávanie prác 
Metóda obstarávania: Jednoetapová verejná súťaž 
Obchodné odvetvie: Jadrová bezpečnosť 
Typ oznámenia: Výzva na predloženie ponúk 
Dátum publikácie: 10.08.2021 
Dátum vydania 10.08.2021 
Dátum uzatvorenia: 04.10.2021, 12:00 anglického času (13:00 CET) 

Výzva na predloženie ponúk 

1. Podrobnosti o financovaní 

Vyššie uvedený Klient má v úmysle použiť časť prostriedkov z úveru/grantu spravovaného 
Európskou bankou pre obnovu a rozvoj (Banka) na financovanie nákladov vyššie uvedenej 
zmluvy. 

Dodatočné informácie o financovaní: 

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. má v úmysle použiť časť finančných prostriedkov z 
grantu z Medzinárodného fondu na podporu vyradenia z prevádzky JE V1 Bohunice (BIDSF) 
na financovanie oprávnených platieb podľa zmluvy, pre ktorú je táto Výzva na predloženie 
ponúk vydaná. 

2. Informácie o predmete obstarávania 

Zmluvy budú riadené v zmysle Politík a pravidiel obstarávania Banky a sú otvorené pre 
účasť firmám zo všetkých krajín, ak nie je uvedené inak v dokumentácii obstarávania. 

Typ obstarávania ako aj metóda obstarávania sú uvedené vyššie. Celkový popis predmetu 
obstarávania je k dispozícii v rámci dokumentácie obstarávania a je dostupný bezplatne 
v systéme ECEPP. 

Dokumentácia obstarávania tiež zahŕňa informácie ako: detailné technické a finančné 
požiadavky; požiadavky na súbory; očakávané výsledky; spôsobilosť a kvalifikačné 
požiadavky; termín začatia prác; plánované trvanie zmluvy; akékoľvek požiadavky na 
odozvu; iné príslušné informácie. 
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Obstarávanie v rámci tohto projektu bude vykonávané použitím klientskeho portálu pre 
elektronické obstarávanie EBOR (ECEPPP). Potenciálny uchádzači sa dostanú k predmetu 
obstarávania kliknutím na link nižšie, alebo na funkciu s nápisom „Prístup k príležitosti“ 
[Access Opportunity“] (v prípade prehliadania tohto oznámenia prostredníctvom ECEPP). 
Registrovaný uchádzači sa k dokumentácii dostanú ihneď po prihlásení a neregistrovaný 
uchádzači tak môžu vykonať po dokončení stručnej registrácie na: 

https://ecepp.ebrd.com/respond/H788KKT8ZN  

3. Iné informácie 

Cieľom projektu C8-B.02 je úprava a rekonštrukcia stavebného objektu za účelom 
vytvorenia priestorov pre skladovanie rádioaktívnych materiálov z vyraďovania JE V1. 

Rozsah projektu zahŕňa stavebné úpravy potrebné pre vytvorenie skladovacej kapacity 
(miesta) pre kovové kontaminované materiály, vrátane doplnenia všetkých potrebných 
technologických systémov. Po rekonštrukcii musí stavebný objekt spĺňať všetky funkčné a 
bezpečnostné požiadavky na prevádzku skladu kovových kontaminovaných materiálov. 
Projekt zahŕňa aj vytvorenie priestorov pre potreby obslužného personálu skladu, priestorov 
pre súvisiace technické vybavenie. 

Viac podrobnejších informácií je ďalej uvedené v súťažných podkladoch. 

Návšteva areálu sa uskutoční dňa 19.08.2021 so začiatkom o 09:00 hod. stredoeurópskeho 
času (08:00 hod. anglického času) v JE V1 Jaslovské Bohunice, budova č. 636, Jaslovské 
Bohunice, Slovenská republika. V prípade prijatia potrebných opatrení a obmedzení na 
zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19, návšteva areálu nebude Klientom organizovaná. 

4. Adresa Klienta 

Adresa Klienta má iba informačný charakter. Ak sa chcete zaregistrovať a tým prejaviť Váš 
záujem, môžete použiť dostupné odkazy (linky) na prístup k dokumentácii. Na komunikáciu 
s Klientom musia účastníci použiť centrum správ ECEPP. 

p. Ladislav Marton 
manažér - podpory realizácie vyraďovania V1 
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 
Jaslovské Bohunice 360 
919 30 Jaslovské Bohunice 
Slovenská republika 
Tel: +421 33 531 5330 
e-mail: marton.ladislav@javys.sk 

 


