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všetkým uchádzačom

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Ing. Ďurkovský/0415660168

Žilina

07.04.2017

Vec: Oznámenie o vykonaní redakčnej opravy informácií uvedených v oznámení o vyhlásení
verejného obstarávania
-redakčná oprava č. 1

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 Štúdia realizovateľnosti –
výstavba a modernizácia údržbovej základne trolejbusov a infraštruktúry trolejbusovej dráhy,
meniarní a obratísk (oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania publikované dňa 10.03.2017
v Úradnom vestníku EÚ pod číslom 2017/S 049-089994 a následne publikované dňa 13.03.2017
vo vestníku verejného obstarávania č. 51/2017 pod číslom 3139 – MSS).
Dňa 07.04.2017 obstarávateľská organizácia vykonala redakčnú opravu informácií
uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania (redakčná oprava č. 1) odoslaním
elektronického formulára na Publikačný úrad prostredníctvom webových funkcionalít Úradu pre
verejné obstarávanie. Predmetom redakčnej opravy boli zmeny nasledovných informácií:
-v odseku IV.2.2) sa lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť mení:
z pôvodnej lehoty 18.04.2017, 09:00 hod. SEČ
na novú lehotu 15.05.2017, 09:00 hod. SEČ
-v odseku IV.2.6) sa min. lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané mení:
z pôvodnej lehoty do 31.12.2017
na novú lehotu do 31.01.2018
-v odseku IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk sa mení termín:
z pôvodného termínu 19.04.2017, 09:00 hod. SEČ
na nový termín 16.05.2017, 09:00 hod. SEČ
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Uvedené zmeny budú následne publikované vo vestníku verejného obstarávania ako redakčná
oprava a sú tiež zapracované v súťažných podkladoch, ktoré obstarávateľská organizácia
zverejnila ako súbor na stiahnutie vo svojom profile pri príslušnom oznámení o zmenách
v súťažných podkladoch.

S pozdravom
Ing. Ján Barienčík, PhD.
konateľ a riaditeľ

