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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;
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 a násl.
redakčných opráv - korigendum) vykonala v znení súťažných podkladov nasledovné zmeny:
-Oddiel „A“; Časť IV.; kapitola IV.1; bod IV.1.2: uvedená lehota na predkladanie ponúk, ktorá
uplynie dňom 02.05.2018 o 10,00 hod stredoeurópskeho času sa mení na novú (aktuálnu) lehotu
na predkladanie ponúk, ktorá uplynie dňom 18.05.2018 o 10,00 hod stredoeurópskeho času;
-Oddiel „A“; Časť IV.; kapitola IV.2; bod IV.2.4: 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.“ 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 18.05.2018, keď sa končí o 10,00 hod. stredoeurópskeho času.“
-Oddiel „A“; Časť V.; kapitola V.1; bod V.1.2: uvedený termín otvárania častí ponúk označených
ako „Ostatné“ dňa 04.05.2018 o 10,00 hod stredoeurópskeho času sa mení na nový (aktuálny)
termín otvárania častí ponúk označených ako „Ostatné“ a uskutoční sa dňa 22.05.2018 o 10,00
hod stredoeurópskeho času;
-Oddiel „A“; Časť III.; kapitola III.2; bod III.2.4.2: 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. 02.05.2018 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
predkladanie ponúk t.j. 18.05.2018 do 10,00 hod. stredoeurópskeho času, aby si obstarávateľská
organizácia mohla preveriť zloženie takto poskytnutej zábezpeky na svojom účte.“
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S cieľom zabezpečiť súlad informácií uvedených v súťažných podkladoch a v oznámení
o vyhlásení verejného obstarávania, obstarávateľská organizácia vykonala zmenu lehoty na
predkladanie ponúk a zmenu lehoty otvárania častí ponúk označených ako „Ostatné“ aj
v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a to formou vykonania redakčnej opravy v tomto
oznámení, ktorá bola odoslaná na Publikačný úrad dňa 26.04.2018 s cieľom publikovania týchto
zmien v Úradnom vestníku EÚ a vo vestníku verejného obstarávania.
Vyššie uvedené vykonanie zmien v znení súťažných podkladov ako aj v znení oznámenia
o vyhlásení verejného obstarávania obstarávateľská organizácia odôvodňuje tým, aby mohli byť
odpovede na otázky záujemcu (vo veci vysvetľovania súťažných podkladov) poskytnuté v lehote
podľa ustanovenia § 48 zákona o verejnom obstarávaní a aby mohli byť v tejto zákonnej lehote
v súlade s princípmi verejného obstarávania súčasne sprístupnené v profile obstarávateľskej
organizácie.
Aktualizované znenie súťažných podkladov s vyššie uvedenými aktuálnymi lehotami a termínmi
je k dispozícii a zverejnené v elektronickej forme v profile obstarávateľskej organizácie ako
príloha k tomuto oznámeniu.

Ing. Ján Barienčík, PhD.
konateľ a riaditeľ
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