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Vec: Informatizácia mestskej hromadnej dopravy v Žiline (verejná súťaž) 

-oznámenie o vykonaní zmien v znení súťažných podkladov a v znení oznámenia o vyhlásení 

verejného obstarávania; 

 

 

V súvislosti s poskytnutou: 

-odpoveďou na žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov zo dňa 22.03.2018 a 

-oznámením o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu zo dňa 22.03.2018 

 

obstarávateľská organizácia Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o., Kvačalova 2, 011 40  Žilina, 

(IČO: 36 007 099) oznamuje, že vo veci vyhláseného verejného obstarávania zákazky postupom 

verejnej súťaže s názvom Informatizácia mestskej hromadnej dopravy v Žiline (uverejnená dňa 

16.02.2018 v Úradnom vestníku EÚ pod označením 2018/S 033-072641 a uverejnená dňa 

19.02.2018 vo vestníku verejného obstarávania č. 35/2018 pod označením 2562-MST v znení 

redakčnej opravy – korigenda zo dňa 19.03.2018, uverejnená v Úradnom vestníku EÚ dňa 

23.03.2018 pod označením 2018/S 058-128996)  

bezodkladne vykonala v znení súťažných podkladov nasledovné zmeny: 

 

-Oddiel „A“; Časť II.; kapitola II.3; bod II.3.1: pôvodné znenie tohto bodu: „Obhliadka miesta 

dodania tovaru, ktorý je predmetom zákazky, nie je potrebná a nebude realizovaná.“ sa mení na 

nové (aktuálne) znenie tohto bodu:  

„Obhliadka miesta dodania zákazky sa vyžaduje a obstarávateľ umožní účasť na fyzickej 

obhliadke všetkým záujemcom, uchádzačom a účastníkom, ktorí o ňu prejavia záujem. V rámci 

fyzickej obhliadky miesta dodania zákazky bude všetkým zúčastneným záujemcom, uchádzačom 

a účastníkom sprístupnená a poskytnutá na preskúmanie všetka potrebná dokumentácia podľa 

požiadavky a všetky potrebné a požadované informácie, ktoré sú pre záujemcu, uchádzača alebo 

účastníka nevyhnutné pre riadne vypracovanie ponuky. 

Obstarávateľ uskutoční a umožní predmetnú fyzickú obhliadku záujemcom, uchádzačom alebo 

účastníkom v termínoch 17.04.2018 alebo 18.04.2018 a to so začiatkom obhliadky o 10:00 hod. 

stredoeurópskeho času (SEČ) v sídle obstarávateľa: Dopravný podnik mesta Žiliny, Kvačalova 2, 

011 40  Žilina. Predmetná fyzická obhliadka sa uskutoční za účasti a súčinnosti zástupcov 
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súčasného dodávateľa zariadení tarifno-informačného systému a príslušného softvérového 

vybavenia. 

Záujem o účasť na fyzickej obhliadke oznámi záujemca, uchádzač alebo účastník písomne (v 

listinnej forme) obstarávateľovi a to v termíne do: 06.04.2018 do 14:00 hod. SEČ. List záujemcu, 

uchádzača alebo účastníka musí obsahovať najmä: 

 identifikačné údaje záujemcu, uchádzača alebo účastníka (obchodné meno, názov, adresa 

sídla); 

 meno, priezvisko, telefónne číslo a e-mailovú adresu kontaktnej osoby záujemcu, 

uchádzača alebo účastníka; 

 sformulovanú požiadavku o účasť na obhliadke s uvedením jedného konkrétneho termínu 

(dátumu) obhliadky, t.j. buď 17.04.2018 alebo 18.04.2018 a to podľa toho, ktorý z týchto 

termínov záujemcovi, uchádzačovi alebo účastníkovi viac vyhovuje; 

Poznámka obstarávateľa: záujemcom, uchádzačom alebo účastníkom uvedený termín nie 

je pre obstarávateľa záväzný, má iba informatívny charakter a obstarávateľ si vyhradzuje 

právo na tento termín neprihliadať (ak bude relevantné); 

Ak do stanovenej lehoty (do 06.04.2018 do 14:00 hod. SEČ) nenahlási účasť vyššie uvedeným 

spôsobom/formou žiadny zo záujemcov, uchádzačov alebo účastníkov, nebude predmetná fyzická 

obhliadka realizovaná. Túto skutočnosť následne obstarávateľ nezverejňuje vo svojom profile. 

Ak do stanovenej lehoty (do 06.04.2018 do 14:00 hod. SEČ) nahlási účasť vyššie uvedeným 

spôsobom/formou záujemca, uchádzač alebo účastník, konkrétny termín (dátum a čas) realizácie 

predmetnej fyzickej obhliadky mu bude oznámený písomne (listinnou formou) v termíne do 

13.04.2018 a termín (dátum a čas) realizácie predmetnej fyzickej obhliadky bude zverejnený do 

13.04.2018 v profile obstarávateľa. Obstarávateľ si vyhradzuje právo v prípade potreby určiť aj 

ďalšie, resp. dodatočné termíny na realizáciu predmetnej fyzickej obhliadky (ak bude relevantné). 

Uvedené zverejní bezodkladne vo svojom profile. 

Obstarávateľ má zato, že realizovanie predmetnej fyzickej obhliadky a umožnenie účasti 

záujemcom, uchádzačom a účastníkom na tejto obhliadke prispeje k vytvoreniu predpokladov na 

účasť v predmetnom verejnom obstarávaní dostatočnému počtu záujemcov, uchádzačov alebo 

účastníkov, v ktorých záujme je vypracovať a predložiť v súťaži riadnu ponuku a v konečnom 

dôsledku tým obstarávateľ umožní v rámci postupu zadávania zákazky uskutočnenie riadnej 

a čestnej hospodárskej súťaže.“ 

 

 

-ďalšie zmeny v znení súťažných podkladov: 

 

-Oddiel „A“; Časť IV.; kapitola IV.1; bod IV.1.2: pôvodne uvedená lehota na predkladanie ponúk, 

ktorá uplynie dňom 04.04.2018 o 10,00 hod stredoeurópskeho času sa mení na novú (aktuálnu) 

lehotu na predkladanie ponúk, ktorá uplynie dňom 02.05.2018 o 10,00 hod stredoeurópskeho 

času; 

-Oddiel „A“; Časť IV.; kapitola IV.2; bod IV.2.4: pôvodné znenie druhej vety v tomto bode: „Čas 

pre osobné podanie ponuky je uvedený v bode II.1.3 týchto súťažných podkladov, okrem dňa 

04.04.2018, keď sa končí o 10,00 hod. stredoeurópskeho času.“ sa mení na nové (aktuálne) znenie 

druhej vety v tomto bode: „Čas pre osobné podanie ponuky je uvedený v bode II.1.3 týchto 

súťažných podkladov, okrem dňa 02.05.2018, keď sa končí o 10,00 hod. stredoeurópskeho času.“ 

-Oddiel „A“; Časť V.; kapitola V.1; bod V.1.2: pôvodne uvedený termín otvárania častí ponúk 

označených ako „Ostatné“  dňa 09.04.2018 o 10,00 hod stredoeurópskeho času sa mení na nový 

(aktuálny) termín otvárania častí ponúk označených ako „Ostatné“ a uskutoční sa dňa 04.05.2018 

o 10,00 hod stredoeurópskeho času; 
-Oddiel „A“; Časť III.; kapitola III.2; bod III.2.4.2: pôvodné znenie prvej vety v tomto bode: 

„Finančné prostriedky musia byť pripísané na účte obstarávateľskej organizácie najneskôr v deň 

uplynutia lehoty na predkladanie ponúk t.j. 04.04.2018 do 10,00 hod. stredoeurópskeho času, aby 

si obstarávateľská organizácia mohla preveriť zloženie takto poskytnutej zábezpeky na svojom 

účte.“ sa mení na nové (aktuálne) znenie prvej vety v tomto bode: „Finančné prostriedky musia 

byť pripísané na účte obstarávateľskej organizácie najneskôr v deň uplynutia lehoty na 
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predkladanie ponúk t.j. 02.05.2018 do 10,00 hod. stredoeurópskeho času, aby si obstarávateľská 

organizácia mohla preveriť zloženie takto poskytnutej zábezpeky na svojom účte.“ 

 

Aktualizované znenie súťažných podkladov k 23.03.2018 (so zapracovanými zmenami, ktoré 

sú uvedené vyššie), bude zverejnené v elektronickej forme v profile obstarávateľskej 

organizácie ako príloha k tomuto oznámeniu. 

 

V súvislosti s vyššie uvedenými zmenami v znení súťažných podkladov, v súlade s ustanoveniami 

§ 21 ods. 3 a ods. 4 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov a v nadväznosti na: 

-odpoveď na žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov zo dňa 22.03.2018 a 

-oznámenie o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu zo dňa 22.03.2018 a 

-s cieľom zosúladenia informácií uvedených v súťažných podkladoch 

obstarávateľská organizácia bezodkladne vykonala aj zmeny v znení oznámenia o vyhlásení 

verejného obstarávania (verejná súťaž uverejnená dňa 16.02.2018 v Úradnom vestníku EÚ pod 

označením 2018/S 033-072641 a uverejnená dňa 19.02.2018 vo vestníku verejného obstarávania 

č. 35/2018 pod označením 2562-MST v znení redakčnej opravy – korigenda zo dňa 19.03.2018, 

uverejnená v Úradnom vestníku EÚ dňa 23.03.2018 pod označením 2018/S 058-128996) a to 

formou redakčnej opravy (korigenda), ktorá bola odoslaná na Publikačný úrad dňa 23.03.2018 

a prostredníctvom ktorej sa mení lehota na predkladanie ponúk a termín otvárania ponúk (časť 

„Ostatné“) rovnako, ako je uvedené vyššie v tomto oznámení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 S úctou 

 

 

 

 

 

      Ing. Ján Barienčík, PhD. 

  konateľ a riaditeľ 

 

 

 

 

 

   

         


