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VEC: Nákup elektrobusov
Vysvetľovanie č. 4 - vysvetľovanie informácií uvedených v súťažných podkladoch
Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. ako obstarávateľ postupujúci podľa § 8 ods. 5 zákona
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyhlásil
verejnú súťaž s nadlimitnou hodnotou predmetu zákazky pod názvom Nákup elektrobusov
(oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania publikované dňa 15.06.2017 v Úradnom vestníku
EÚ pod číslom 2017/S 113-227250 a následne publikované dňa 16.06.2017 vo vestníku
verejného obstarávania č. 119/2017 pod číslom 8396 – MST).
Dňa 17.07.2017 bol obstarávateľskej organizácii doručený list od záujemcu, v ktorom nás
žiada v rámci vysvetľovania informácií uvedených v súťažných podkladoch o zodpovedanie
nasledovných otázok týkajúcich sa predmetného verejného obstarávania:

Otázka č. 1
V súťažných podkladoch Oddiel „C“ Opis predmetu zákazky – Energetické a environmentálne
vplyvy vozidla je uvedené:
Priemerná spotreba PHM na 100 km podľa metodiky SORT 2: (Uvedie uchádzač vo svojej
ponuke).
Uchádzač predloží originál alebo úradne overenú kópiu platného dokladu – certifikát SORT 2 vo
svojej ponuke.
Bude obstarávateľskou organizáciou akceptovaná možnosť deklarovať priemernú spotrebu
elektrickej energie elektrobusu iným spôsobom a to stanovením priemernej spotreby elektrickej
energie samotným výrobcom elektrobusov, ktorá bude potvrdená priamo z reálnej mestskej
dopravy od samotných dopravcov elektrobusov.
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Odpoveď obstarávateľskej organizácie na otázku č. 1
Obstarávateľská organizácia bude akceptovať deklarovanie priemernej spotreby elektrickej
energie elektrobusu aj formou potvrdenia skutočnej priemernej spotreby elektrickej energie od
dopravcu, ktorý prevádzkuje elektrobusy v reálnej mestskej prevádzke. Toto potvrdenie uchádzač
predkladá vo forme originálu alebo jeho úradne overenej kópie. Viď odpoveď na otázku č. 2
a zmeny v súťažných podkladoch z toho vyplývajúce.

Otázka č. 2
V súťažných podkladoch Oddiel „B“ Kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia
I.2.2 Spotreba elektrickej energie je uvedené:
Kritérium č. 2: Spotreba elektrickej energie bude vyjadrená v kWh na 100 km a hodnota bude
zaokrúhlená na 2 desatinné miesta.
a zároveň v bode „C“ Opis predmetu zákazky – Energetické a environmentálne vplyvy vozidla
Priemerná spotreba PHM na 100 km podľa metodiky SORT 2: (Uvedie uchádzač vo svojej
ponuke).
Uchádzač predloží originál alebo úradne overenú kópiu platného dokladu – certifikát SORT 2 vo
svojej ponuke.
Žiadame obstarávateľskú organizáciu o spresnenie použitia metodiky SORT 2, ktorá má byť
súčasťou ponuky a hodnotenia kritérií. Priemerná spotreba PHM nie je u elektrobusu vzhľadom
k pohonu uvádzaná.
Odpoveď obstarávateľskej organizácie na otázku č. 2
Obstarávateľská organizácia omylom uviedla v súťažných podkladoch informáciu týkajúcu sa
priemernej spotreby na 100 km, kde namiesto skratky „PHM“ malo byť uvedené slovné spojenie
„elektrickej energie“. V tejto súvislosti vykonala obstarávateľská organizácia v nadväznosti na
Metodické usmernenie Úradu pre verejné obstarávanie č. 10197-5000/2016 z 01.07.2016
nasledovnú zmenu znenia súťažných podkladov:
Zmena súťažných podkladov č. 1:
V súťažných podkladoch /Oddiel „C“ Opis predmetu zákazky, bod A) Popis elektrobusu –
základné technické údaje, odsek Energetické a environmentálne vplyvy vozidla/ pôvodne uvedená
časť textu:
Priemerná spotreba PHM na 100 km podľa metodiky....
-sa mení a aktuálne znenie tejto časti textu je:
Priemerná spotreba elektrickej energie na 100 km podľa metodiky....

K spresneniu použitia metodiky SORT 2, ktorá má byť súčasťou ponuky a hodnotenia kritérií
obstarávateľská organizácia podáva nasledovné vysvetlenie:
Priemernú spotrebu elektrickej energie môže uchádzač dokladovať aj formou potvrdenia skutočnej
priemernej spotreby elektrickej energie od dopravcu, ktorý prevádzkuje elektrobusy v reálnej
mestskej prevádzke. Toto potvrdenie uchádzač predkladá vo forme originálu alebo jeho úradne
overenej kópie.
V tejto súvislosti vykonala obstarávateľská organizácia v nadväznosti na Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie č. 10197-5000/2016 z 01.07.2016 nasledovné zmeny znenia
súťažných podkladov:
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Zmena súťažných podkladov č. 2:
V súťažných podkladoch /Oddiel „C“ Opis predmetu zákazky, bod A) Popis elektrobusu –
základné technické údaje, odsek Energetické a environmentálne vplyvy vozidla/ pôvodne uvedená
časť textu:
...podľa metodiky SORT 2: (Uvedie uchádzač vo svojej ponuke).
Uchádzač predloží originál alebo úradne overenú kópiu platného dokladu – certifikát
SORT 2 vo svojej ponuke.
Uchádzač predloží originál alebo úradne overenú kópiu platného dokladu – certifikát
SORT 2 vo svojej ponuke.
Vyššie požadované údaje týkajúce sa energetických a environmentálnych vplyvov
vozidla ako aj certifikát SORT2 predkladá uchádzač v časti ponuky „Ostatné“
v prílohe č. 1 návrhu Kúpnej zmluvy – ako súčasť podrobnej technickej
špecifikácie ponúkaných elektrobusov.
-sa mení a aktuálne znenie tejto časti textu je:
...podľa metodiky SORT 2 alebo potvrdenia uvedeného nižšie: (Uvedie uchádzač vo
svojej ponuke).
Uchádzač predloží originál alebo úradne overenú kópiu platného dokladu – certifikát
SORT 2 vo svojej ponuke. Obstarávateľská organizácia bude akceptovať deklarovanie
priemernej spotreby elektrickej energie elektrobusu aj formou potvrdenia skutočnej
priemernej spotreby elektrickej energie od dopravcu, ktorý prevádzkuje elektrobusy
v reálnej mestskej prevádzke. Toto potvrdenie uchádzač predkladá vo forme originálu
alebo jeho úradne overenej kópie.
Vyššie požadované dokumenty týkajúce sa energetických a environmentálnych
vplyvov vozidla predkladá uchádzač v časti ponuky „Ostatné“ v prílohe č. 1
návrhu Kúpnej zmluvy – ako súčasť podrobnej technickej špecifikácie
ponúkaných elektrobusov.
Zmena súťažných podkladov č. 3:
V súťažných podkladoch /Oddiel „B“ Kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia,
Časť I. Kritériá na vyhodnotenie ponúk, kapitola I.1 Najlepší pomer ceny a kvality, tabuľka č. 1:
Sumarizácia kritérií na vyhodnotenie ponúk / pôvodne uvedený text v tabuľke č. 1:
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Kritérium
číslo

Kritérium

Maximálny
počet
bodov

Predložené podporné doklady

1

Celková cena
elektrobusov spolu vyjadrená ako cena v EUR
bez DPH (netto cena) alebo
cena celkom (netto cena),
ak uchádzač nie je platcom
DPH;

75

-

Spotreba elektrickej
energie - vyjadrené v kWh
/ 100 km; zaokrúhlené na 2
desatinné miesta;

2

10

Technické vyhotovenie
vozidla

3

15

Platný originál alebo úradne
overená kópia dokladu o spotrebe
podľa skúšobnej metodiky SORT 2
vydaný oprávnenou firmou
s uvedením spotreby elektrickej
energie v kWh / 100 km
Detailné technické dáta ponúkaných
vozidiel alebo katalógový list.

-sa mení a aktuálne znenie textu v tabuľke č. 1 je:

Tabuľka č. 1: Sumarizácia kritérií na vyhodnotenie ponúk

Kritérium
číslo

Kritérium

Maximálny
počet
bodov

Predložené podporné doklady

1

Celková cena
elektrobusov spolu vyjadrená ako cena v EUR
bez DPH (netto cena) alebo
cena celkom (netto cena),
ak uchádzač nie je platcom
DPH;

75

-

2

3

Spotreba elektrickej
energie - vyjadrené v kWh
/ 100 km; zaokrúhlené na 2
desatinné miesta;

Technické vyhotovenie
vozidla

10

15

Platný originál alebo úradne
overená kópia dokladu o spotrebe
podľa skúšobnej metodiky SORT 2
vydaný oprávnenou firmou
s uvedením spotreby elektrickej
energie v kWh / 100 km.
Obstarávateľská organizácia bude
akceptovať deklarovanie priemernej
spotreby elektrickej energie
elektrobusu aj formou potvrdenia
skutočnej priemernej spotreby
elektrickej energie od dopravcu,
ktorý prevádzkuje elektrobusy
v reálnej mestskej prevádzke. Toto
potvrdenie uchádzač predkladá vo
forme originálu alebo jeho úradne
overenej kópie.
Detailné technické dáta ponúkaných
vozidiel alebo katalógový list.
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Zmena súťažných podkladov č. 4:
V súťažných podkladoch /Oddiel „B“ Kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia,
Časť I. Kritériá na vyhodnotenie ponúk, kapitola I.2 Definícia kritérií a pravidlá ich uplatnenia,
tabuľka č. 3: Spotreba elektrickej energie počas životnosti vozidiel/ pôvodne uvedený text
v tabuľke č. 3:
Tabuľka č. 3: Spotreba elektrickej energie počas životnosti vozidiel

Priebeh km

Číslo stĺpca
Celonízkopodlažný
elektrobus 12m

1

Spotreba
podľa
metodiky
SORT 2
(kWh/km)
2

Množstvo
elektrobusov
v ks

Spotreba
elektrickej energie
v kWh (Súčin 1 x
2 x 3)

3

4

800 000

2

-sa mení a aktuálne znenie textu v tabuľke č. 3 je:
Tabuľka č. 3: Spotreba elektrickej energie počas životnosti vozidiel

Priebeh km

Číslo stĺpca
Celonízkopodlažný
elektrobus 12m

1

Spotreba el.
energie podľa
predloženého
dokladu
(kWh/km)
2

Množstvo
elektrobusov
v ks

Spotreba
elektrickej energie
v kWh (Súčin 1 x
2 x 3)

3

4

800 000

2

Zmena súťažných podkladov č. 5:
V súťažných podkladoch /Príloha č. 4: Návrh na plnenie kritérií, tabuľka č. 3: Kritérium č. 2 –
Spotreba elektrickej energie/ pôvodne uvedený text v tabuľke č. 3:
Tabuľka č. 3: Kritérium č. 2 – Spotreba elektrickej energie
-vyjadrená v kWh; zaokrúhlená na 2 desatinné miesta;

Priebeh km

Číslo stĺpca
Celonízkopodlažný
elektrobus 12m

1

Spotreba
podľa
metodiky
SORT 2
(kWh/km)
2

800 000

Množstvo
elektrobusov
v ks
3

Spotreba elektrickej
energie v kWh
(Súčin 1 x 2 x 3)
4

2

-sa mení a aktuálne znenie textu v tabuľke č. 3 je:
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Tabuľka č. 3: Kritérium č. 2 – Spotreba elektrickej energie
-vyjadrená v kWh; zaokrúhlená na 2 desatinné miesta;

Priebeh km

Číslo stĺpca
Celonízkopodlažný
elektrobus 12m

1
800 000

Spotreba el.
energie podľa Množstvo
predloženého elektrobusov
dokladu
v ks
(kWh/km)
2
3

Spotreba elektrickej
energie v kWh
(Súčin 1 x 2 x 3)
4

2

Zmena súťažných podkladov č. 6:
V súťažných podkladoch /Oddiel „A“ Pokyny pre uchádzačov, Časť III Príprava ponuky, kapitola
III.4 Obsah ponuky, bod III.4.3, písmeno h) / pôvodný text:
h)návrh Kúpnej zmluvy v požadovanej štruktúre (podľa bodu I.2 oddielu „D“ Návrh
Kúpnej zmluvy) aj so všetkými prílohami k zmluve a to bez uvedenia cien; návrh tejto
zmluvy bude podpísaný štatutárnym orgánom uchádzača, resp. osobou oprávnenou
uchádzačom konať v mene uchádzača (uchádzač predkladá originál dokumentu alebo jeho
úradne overenú kópiu); návrh Kúpnej zmluvy s prílohami nesmie obsahovať žiadne
ustanovenie, ktoré by bolo v rozpore s obchodnými podmienkami a požiadavkami
obstarávateľskej organizácie stanovené buď v oznámení o vyhlásení verejného
obstarávania alebo v týchto súťažných podkladoch; obstarávateľská organizácia
upozorňuje záujemcov a uchádzačov, že podrobnú technickú špecifikáciu ponúkaných
elektrobusov predkladajú v ponuke iba ako Príloha č. 1 návrhu Kúpnej zmluvy; bližšie info
o prílohách k zmluve pozri (Oddiel „D“, časť I., kapitola I.2, bod I.2.3); súčasťou ponuky
je aj doklad – certifikát SORT 2 predložený ako originál alebo jeho úradne overená kópia;
-sa na jeho konci dopĺňa o ďalší text a aktuálne znenie textu písmena h) je nasledovné:
h)návrh Kúpnej zmluvy v požadovanej štruktúre (podľa bodu I.2 oddielu „D“ Návrh
Kúpnej zmluvy) aj so všetkými prílohami k zmluve a to bez uvedenia cien; návrh tejto
zmluvy bude podpísaný štatutárnym orgánom uchádzača, resp. osobou oprávnenou
uchádzačom konať v mene uchádzača (uchádzač predkladá originál dokumentu alebo jeho
úradne overenú kópiu); návrh Kúpnej zmluvy s prílohami nesmie obsahovať žiadne
ustanovenie, ktoré by bolo v rozpore s obchodnými podmienkami a požiadavkami
obstarávateľskej organizácie stanovené buď v oznámení o vyhlásení verejného
obstarávania alebo v týchto súťažných podkladoch; obstarávateľská organizácia
upozorňuje záujemcov a uchádzačov, že podrobnú technickú špecifikáciu ponúkaných
elektrobusov predkladajú v ponuke iba ako Príloha č. 1 návrhu Kúpnej zmluvy; bližšie info
o prílohách k zmluve pozri (Oddiel „D“, časť I., kapitola I.2, bod I.2.3); súčasťou ponuky
je aj doklad – certifikát SORT 2 predložený ako originál alebo jeho úradne overená kópia,
resp. potvrdenie o skutočnej priemernej spotrebe elektrickej energie od dopravcu, ktorý
prevádzkuje elektrobusy v reálnej mestskej prevádzke. Toto potvrdenie uchádzač
predkladá vo forme originálu alebo jeho úradne overenej kópie.

Otázka č. 3
V súťažných podkladoch Oddiel „C“ Opis predmetu zákazky – B) Motor a batérie
b. Pantografické nabíjanie je uvedené:
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dvojpólové vodivé pripojenie k trakčnej napájacej sústave 2=DC 750 V/IT pomocou
odpruženého zberača s ochranou proti prepólovaniu v prípade, že by vozidlo bolo
pristavené pod nabíjacie pole z opačného smeru;
Bude obstarávateľskou organizáciou akceptovaný aj variantný spôsob pantografického nabíjania,
kde nabíjanie pomocou pantografu prebehne na špecializovanom mieste určenom pre nabíjanie,
ktoré je možné zriadiť podľa potreby na trase linky resp. vo vozovni?
Odpoveď obstarávateľskej organizácie na otázku č. 3
Obstarávateľskou organizáciou nebude akceptovaný variantný spôsob pantografického nabíjania,
pri ktorom by bolo potrebné budovať špecializovanú infraštruktúru pre nabíjanie. Pantografické
nabíjanie musí byť možné uskutočniť na ktoromkoľvek mieste trakčného vedenia, ktoré
v súčasnosti obstarávateľská organizácia prevádzkuje.

Otázka č. 4
Oddiel „C“ Opis predmetu zákazky – odsek E) Interiér pre cestujúcich je uvedené:
elektrická strešná ventilácia min. 2 ks alebo odsávanie vzduchu v oboch bočných stenách
v zadnej časti vozidla
Bude obstarávateľskou organizáciou akceptované aj použitie menšieho počtu elektrickej strešnej
ventilácie pri zachovaní optimálnych podmienok v priestore pre cestujúcich? Ide o štandardné
riešenie, ktoré je bežne dodávané a prevádzkované u ostatných zákazníkov.
Odpoveď obstarávateľskej organizácie na otázku č. 4
Obstarávateľská organizácia bude akceptovať aj riešenie, v ktorom bude počet elektrickej strešnej
ventilácie min. 1 ks, pričom budú zachované optimálne klimatické podmienky v priestore pre
cestujúcich.
V tejto súvislosti vykonala obstarávateľská organizácia v nadväznosti na Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie č. 10197-5000/2016 z 01.07.2016 nasledovnú zmenu znenia
súťažných podkladov:
Zmena súťažných podkladov č. 7:
V súťažných podkladoch /Oddiel „C“ Opis predmetu zákazky, bod E) Interiér pre cestujúcich/
pôvodná časť textu v tomto bode:
elektrická strešná ventilácia min. 2 ks alebo odsávanie vzduchu v oboch bočných stenách v
zadnej časti vozidla,
-sa mení a aktuálne znenie tejto časti textu je nasledovné:
elektrická strešná ventilácia min. 1 ks alebo odsávanie vzduchu v oboch bočných stenách v
zadnej časti vozidla, pričom budú zachované optimálne klimatické podmienky v priestore
pre cestujúcich,
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V súvislosti s poskytnutím tohto Vysvetľovania č. 4 obstarávateľská organizácia rozhodla, že
v súlade s Metodickým usmernením Úradu pre verejné obstarávanie č. 10197-5000/2016
z 01.07.2016 vykoná aj ďalšie zmeny v znení súťažných podkladov a tiež primerane predĺži lehotu
na predkladanie ponúk. V súťažných podkladoch budú zmenené aj ostatné lehoty a termíny, ktoré
bezprostredne súvisia so zmenenou lehotou na predkladanie ponúk. Predĺženie lehoty na
predkladanie ponúk vykoná obstarávateľská organizácia tiež prostredníctvom redakčnej opravy
informácií uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania. Redakčná oprava
(korigendum) bude následne publikovaná v Úradnom vestníku EÚ a vo vestníku verejného
obstarávania.
Jedná sa o nasledovné zmeny v súťažných podkladoch:

Zmena súťažných podkladov č. 8:
V súťažných podkladoch /Oddiel „A“ Pokyny pre uchádzačov, Časť III Príprava ponuky, kapitola
III.4 Obsah ponuky, bod III.4.3, písmeno f) / pôvodný text:
f) doklady a dokumenty tvoriace obsah podmienok účasti podľa informácií uvedených
v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a týchto súťažných podkladov (uchádzač
predkladá originály dokumentov alebo ich úradne overené kópie s čitateľnými dátumami
ich vyhotovenia podľa informácií a pokynov, ktoré sú uvedené v oznámení o vyhlásení
verejného obstarávania a v týchto súťažných podkladoch); ak je relevantné, doklady
preukazujúce splnenie podmienok účasti môžu byť nahradené jednotným európskym
dokumentom (JED) podľa § 39 ods. 1 ZVO. Obstarávateľská organizácia požaduje
v prípade uchádzača preukazujúceho splnenie podmienok účasti v zmysle § 39 ods. 1 ZVO
formulárom JED, aby vo svojej ponuke predložil vyplnený a podpísaný štandardný
formulár JED, ktorý je Prílohou č. 6 Jednotný európsky dokument týchto súťažných
podkladov.
-sa na jeho konci dopĺňa o ďalší text a aktuálne znenie textu písmena f) je nasledovné:
f) doklady a dokumenty tvoriace obsah podmienok účasti podľa informácií uvedených
v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a týchto súťažných podkladov (uchádzač
predkladá originály dokumentov alebo ich úradne overené kópie s čitateľnými dátumami
ich vyhotovenia podľa informácií a pokynov, ktoré sú uvedené v oznámení o vyhlásení
verejného obstarávania a v týchto súťažných podkladoch); ak je relevantné, doklady
preukazujúce splnenie podmienok účasti môžu byť nahradené jednotným európskym
dokumentom (JED) podľa § 39 ods. 1 ZVO. Obstarávateľská organizácia požaduje
v prípade uchádzača preukazujúceho splnenie podmienok účasti v zmysle § 39 ods. 1 ZVO
formulárom JED, aby vo svojej ponuke predložil vyplnený a podpísaný štandardný
formulár JED, ktorý je Prílohou č. 6 Jednotný európsky dokument týchto súťažných
podkladov. Obstarávateľská organizácia upozorňuje záujemcov / uchádzačov, že formulár
JED je v ponímaní ZVO č. 343/2015 Z. z. dokladom na predbežné nahradenie dokladov na
preukázanie splnenia podmienok účasti, ale aj zároveň čestným vyhlásením, ktorým sa
preukazuje neexistencia dôvodov na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7
ZVO. Neexistenciu dôvodov na vylúčenie každý uchádzač / záujemca, iná osoba (ktorej
kapacity majú byť použité podľa § 33 ods. 2, resp. § 34 ods. 3 ZVO), subdodávateľ
preukazuje v závislosti od toho, či je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov (ZHS)
– viď tretia hlava ZVO, alebo nie je zapísaný v ZHS. Spôsob preukázania neexistencie
dôvodov na vylúčenie je pre uchádzačov/záujemcov, iné osoby a subdodávateľov
podrobne špecifikovaný v aktuálnej verzii Manuálu JED, zverejnený na webovom sídle
Úradu pre verejné obstarávanie (www.uvo.sk v sekcii Legislatíva/Metodika/Dohľad).
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Zmena súťažných podkladov č. 9:
Pôvodný text v súťažných podkladoch, uvedený v Oddiele „A“ Pokyny pre uchádzačov, Časť IV.
Predkladanie ponúk, kapitola IV.1 Miesto a lehota na predkladanie ponúk, bod IV.1.2:
IV.1.2

Lehota na predkladanie ponúk uplynie:
01.08.2017 o 11,00 hod. stredoeurópskeho času.
Ponuku je potrebné predložiť v lehote na predkladanie ponúk. Po uvedenej lehote
nebude uchádzačom umožnené predkladať alebo meniť svoje ponuky.

-sa mení a jeho aktuálne znenie je nasledovné:
IV.1.2

Lehota na predkladanie ponúk uplynie:
04.08.2017 o 11,00 hod. stredoeurópskeho času.
Ponuku je potrebné predložiť v lehote na predkladanie ponúk. Po uvedenej lehote
nebude uchádzačom umožnené predkladať alebo meniť svoje ponuky.

Zmena súťažných podkladov č. 10:
Pôvodný text v súťažných podkladoch, uvedený v Oddiele „A“ Pokyny pre uchádzačov, Časť III.
Príprava ponuky, kapitola III.2 Zábezpeka ponuky, bod III.2.4.2:
III.2.4.2 Finančné prostriedky musia byť pripísané na účte obstarávateľskej organizácie
najneskôr v deň uplynutia lehoty na predkladanie ponúk t.j. 01.08.2017 do 11,00 hod.
stredoeurópskeho času, aby si obstarávateľská organizácia mohla preveriť zloženie takto
poskytnutej zábezpeky na svojom účte. V časti ponuky „Ostatné“ predloží uchádzač
kópiu dokladu (nevyžaduje sa originál ani úradne overená kópia originálu) o poukázaní
finančných prostriedkov zábezpeky na účet obstarávateľskej organizácie uvedený
v bode III.2.4.1 Oddielu „A“ , Časti III. súťažných podkladov.
-sa mení a jeho aktuálne znenie je nasledovné:
III.2.4.2 Finančné prostriedky musia byť pripísané na účte obstarávateľskej organizácie
najneskôr v deň uplynutia lehoty na predkladanie ponúk t.j. 04.08.2017 do 11,00 hod.
stredoeurópskeho času, aby si obstarávateľská organizácia mohla preveriť zloženie takto
poskytnutej zábezpeky na svojom účte. V časti ponuky „Ostatné“ predloží uchádzač
kópiu dokladu (nevyžaduje sa originál ani úradne overená kópia originálu) o poukázaní
finančných prostriedkov zábezpeky na účet obstarávateľskej organizácie uvedený
v bode III.2.4.1 Oddielu „A“ , Časti III. súťažných podkladov.

Zmena súťažných podkladov č. 11:
Pôvodný text v súťažných podkladoch, uvedený v Oddiele „A“ Pokyny pre uchádzačov, Časť IV.
Predkladanie ponúk, kapitola IV.2 Predloženie ponuky, bod IV.2.4:
IV.2.4

Pri osobnom doručení ponuky uchádzačom na adrese uvedenej v bode IV.1.1,
obstarávateľská organizácia vydá uchádzačovi potvrdenie o jej prevzatí s uvedením
dátumu, času a miesta prevzatia ponuky. Čas pre osobné podanie ponuky je uvedený
v bode II.1.3 týchto súťažných podkladov, okrem dňa 01.08.2017, keď sa končí o 11,00
hod. stredoeurópskeho času.

-sa mení a jeho aktuálne znenie je nasledovné:
IV.2.4

Pri osobnom doručení ponuky uchádzačom na adrese uvedenej v bode IV.1.1,
obstarávateľská organizácia vydá uchádzačovi potvrdenie o jej prevzatí s uvedením
dátumu, času a miesta prevzatia ponuky. Čas pre osobné podanie ponuky je uvedený
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v bode II.1.3 týchto súťažných podkladov, okrem dňa 04.08.2017, keď sa končí o 11,00
hod. stredoeurópskeho času.

Obstarávateľská organizácia Vám oznamuje, že uvádzané zmeny č. 1 - 11 sú zapracované do
znenia súťažných podkladov, ktoré sú aktualizované a zverejnené v profile obstarávateľskej
organizácie ako súbor na stiahnutie, t.j. príloha zverejneného dokumentu Vysvetľovanie č. 4 vysvetľovanie informácií uvedených v súťažných podkladoch. Redakčná oprava (korigendum)
bude následne publikovaná v Úradnom vestníku EÚ a vo vestníku verejného obstarávania.
Zverejnená bude tiež v profile obstarávateľskej organizácie.

S pozdravom

Ing. Ján Barienčík, PhD.
konateľ a riaditeľ
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