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OZNÁMENIE O DODATOČNÝCH INFORMÁCIÁCH, INFORMÁCIÁCH O NEUKONČENOM KONANÍ
ALEBO KORIGENDE
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
I.1)

NÁZOV A ADRESY
Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 36007099
Kvačalova 2, 011 40 Žilina
Kód NUTS: SK031
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Peter Ďurkovský
Telefón: +421 415660168
Email: peter.durkovsky@dpmz.sk
Fax: +421 415643743
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.dpmz.sk

ODDIEL II: PREDMET
II.1)
II.1.1)

II.1.2)
II.1.3)
II.1.4)

ROZSAH OBSTARÁVANIA
Názov
Informatizácia MHD v Žiline
Referenčné číslo: 1/2020
Hlavný kód CPV
30200000-1
Druh zákazky
Tovary
Stručný opis:
Predmetom zákazky je dodanie tovaru pre účely zabezpečenia informatizácie MHD (mestskej hromadnej dopravy) v
Žiline na základe uzavretej zmluvy v súlade s ustanovením § 56 zákona o verejnom obstarávaní a za stanovených
podmienok uvedených v súťažných podkladoch. Dodaním tovaru, jeho inštaláciou a uvedením do prevádzky bude
realizovaná modernizácia vozidlového komunikačného systému, modernizácia dispečerského riadenia, elektronických
zastávkových informačných panelov a kamerového systému. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky (opis a technická
špecifikácia) sú uvedené v súťažných podkladoch.

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.5)
VI.6)

DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
24.09.2020
ODKAZ NA PÔVODNÉ OZNÁMENIA
Pôvodné oznámenie odoslané cez: TED eSender
Prihlasovacie meno pre eSender: TED98
Referenčné číslo oznámenia: 2020-445117
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2020/S 184-445117
Dátum odoslania pôvodného oznámenia: 17.09.2020

ODDIEL VII: ZMENY
VII.1) INFORMÁCIE VYŽADUJÚCE ÚPRAVU ALEBO DOPLNENIE
VII.1.1)Dôvod zmeny
Zmena pôvodných informácií predložených obstarávateľom
Toto oznámenie upravuje text pôvodného oznámenia
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: III
Miesto, kde má byť text upravený: III.1.8)
Namiesto:
Obstarávateľ nevyžaduje od skupiny dodávateľov, aby vytvorila právnu formu na účely účasti vo verejnom obstarávaní.
Ak však ponuka skupiny dodávateľov bude vyhodnotená ako úspešná a bude prijatá, obstarávateľ v súlade s § 37 ods. 2
ZVO vyžaduje od skupiny dodávateľov vytvorenie určitej právnej formy, ktorá je potrebná z dôvodu riadneho plnenia
zmluvy. Skupina dodávateľov vytvorí túto právnu formu podľa príslušných ustanovení platného Občianskeho zákonníka
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(napr. § 829), resp. Obchodného zákonníka (napr. § 56 ods. 1) a originál alebo úradne overený listinný dôkaz o
vytvorení právnej formy (napr. zmluvy) predloží obstarávateľskej organizácii najneskôr v čase podpisu Kúpnej zmluvy. V
tejto zmluve musia byť jednoznačne stanovené najmä vzájomné práva a povinnosti, kto sa akou časťou bude podieľať
na plnení zákazky, ako aj skutočnosť, že všetci členovia skupiny dodávateľov sú zaviazaný zo záväzkov voči
obstarávateľovi spoločne a nerozdielne.
má byť:
Obstarávateľ nevyžaduje od skupiny dodávateľov, aby vytvorila právnu formu na účely účasti vo verejnom obstarávaní.
Ak však ponuka skupiny dodávateľov bude vyhodnotená ako úspešná a bude prijatá, obstarávateľ v súlade s § 37 ods. 2
ZVO vyžaduje od skupiny dodávateľov vytvorenie určitej právnej formy, ktorá je potrebná z dôvodu riadneho plnenia
zmluvy. Originál alebo úradne overený listinný dôkaz o vytvorení právnej formy (napr. zmluvy) predloží obstarávateľskej
organizácii najneskôr v čase podpisu Kúpnej zmluvy. V tejto zmluve musia byť jednoznačne stanovené najmä vzájomné
práva a povinnosti, kto sa akou časťou bude podieľať na plnení zákazky, ako aj skutočnosť, že všetci členovia skupiny
dodávateľov sú zaviazaní zo záväzkov voči obstarávateľovi spoločne a nerozdielne.
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