Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
Kvačalova 2
Žilina 011 40
___________________________________________________________________________

zverejnené v profile
obstarávateľskej organizácie

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Ing. Ďurkovský/0415660168

Žilina

15.05.2018

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 z vlastného podnetu v súlade s Metodickým
usmernením Úradu pre verejné obstarávanie (č. 10197-5000/2016, z 01.07.2016) v
znení súťažných podkladov nasledovné zmeny:
-Oddiel „D“ Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky; Časť I. Obchodné a zmluvné
podmienky; kapitola I.2 Návrh Kúpnej zmluvy: v návrhu Kúpnej zmluvy v odseku s názvom
Preambula pôvodný text Preambuly:
Zmluvné strany uzatvárajú túto Kúpnu zmluvu (ďalej len ako „zmluva“ v príslušnom
gramatickom tvare) na základe výsledku verejného obstarávania, ktoré bolo zrealizované
postupom verejnej súťaže s nadlimitnou hodnotou zákazky podľa príslušných ustanovení zákona
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
sa na jeho konci dopĺňa o nový text a nové (aktuálne) znenie odseku s názvom Preambula
znie:
Zmluvné strany uzatvárajú túto Kúpnu zmluvu (ďalej len ako „zmluva“ v príslušnom
gramatickom tvare) na základe výsledku verejného obstarávania, ktoré bolo zrealizované
postupom verejnej súťaže s nadlimitnou hodnotou zákazky podľa príslušných ustanovení zákona
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) a predmet zmluvy je obstaraný
na základe operačného programu: Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020 v rámci
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projektu s názvom Informatizácia MHD Žilina, špecifický cieľ: Zvyšovanie atraktivity a
konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy (č. 1.2.1).
-Oddiel „D“ Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky; Časť I. Obchodné a zmluvné
podmienky; kapitola I.2 Návrh Kúpnej zmluvy: v návrhu Kúpnej zmluvy v Článku V. Plnenie
zmluvy, pôvodný text bodu V.5:
Tovary sa budú preberať podľa navrhnutých častí v štyroch krokoch a to v súlade s Prílohou č. 1 a
s Prílohou č. 5. Súčasťou každého čiastočného dodania tovarov v rámci jednej časti dodávky
podľa bodu IV.3 musí byť dodací list. Ten bude slúžiť ako podklad pri tvorbe preberacieho
protokolu (ďalej len „preberací protokol“ v príslušnom gramatickom tvare), ktorý bude spísaný pri
riadnom dodaní predmetnej časti dodania podľa bodu IV.3. Pri odovzdávaní a preberaní predmetu
zmluvy musí kupujúci a predávajúci zabezpečiť prítomnosť oprávnených osôb. Za oprávnené
osoby sa v tomto prípade považujú osoby, ktoré sa preukážu osobitným plnomocenstvom od
kupujúceho, resp. predávajúceho oprávňujúcim tieto osoby na prevzatie, resp. odovzdanie daného
predmetu zmluvy.
sa na jeho konci dopĺňa o nový text a nové (aktuálne) znenie bodu V.5 znie:
Tovary sa budú preberať podľa navrhnutých častí v štyroch krokoch a to v súlade s Prílohou č. 1 a
s Prílohou č. 5. Súčasťou každého čiastočného dodania tovarov v rámci jednej časti dodávky
podľa bodu IV.3 musí byť dodací list. Ten bude slúžiť ako podklad pri tvorbe preberacieho
protokolu (ďalej len „preberací protokol“ v príslušnom gramatickom tvare), ktorý bude spísaný pri
riadnom dodaní predmetnej časti dodania podľa bodu IV.3. Pri odovzdávaní a preberaní predmetu
zmluvy musí kupujúci a predávajúci zabezpečiť prítomnosť oprávnených osôb. Za oprávnené
osoby sa v tomto prípade považujú osoby, ktoré sa preukážu osobitným plnomocenstvom od
kupujúceho, resp. predávajúceho oprávňujúcim tieto osoby na prevzatie, resp. odovzdanie daného
predmetu zmluvy. Vyhotovenie preberacieho protokolu zabezpečí predávajúci.
V súvislosti s vyššie vykonanými zmenami v znení súťažných podkladov obstarávateľ
primerane predlžuje lehoty a termíny uvedené v súťažných podkladoch a to nasledovne:
-Oddiel „A“; Časť IV.; kapitola IV.1; bod IV.1.2: uvedená lehota na predkladanie ponúk, ktorá
uplynie dňom 18.05.2018 o 10,00 hod stredoeurópskeho času sa mení na novú (aktuálnu) lehotu
na predkladanie ponúk, ktorá uplynie dňom 25.05.2018 o 11,00 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
18.05.2018, 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 25.05.2018, keď sa končí o 11,00 hod. stredoeurópskeho času.“
-Oddiel „A“; Časť V.; kapitola V.1; bod V.1.2: uvedený termín otvárania častí ponúk označených
ako „Ostatné“ dňa 22.05.2018 o 10,00 hod stredoeurópskeho času sa mení na nový (aktuálny)
termín otvárania častí ponúk označených ako „Ostatné“ a uskutoční sa dňa 25.05.2018 o 12,00
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. 18.05.2018 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. 25.05.2018 do 11,00 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 15.05.2018 s cieľom publikovania týchto
zmien v Úradnom vestníku EÚ a vo vestníku verejného obstarávania.
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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