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Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka V Žiline 
                                                      Ing. Peter Ďurkovský / 0415660168 23.09.2020   

 

 

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., Kvačalova 2, 011 40  Žilina ako obstarávateľ 

zverejnením oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania vyhlásil podľa zákona č. 343/2015 Z. 

z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

verejné obstarávanie zákazky s nadlimitnou hodnotou na dodávku tovaru postupom verejnej 

súťaže, ktorej predmetom je Informatizácia MHD v Žiline (verejná súťaž zverejnená vo Vestníku 

verejného obstarávania č. 199/2020 z 23.09.2020 pod zn. 33008-MST a v Úradnom vestníku 

Európskej únie č. 2020/S 184 z 22.09.2020 pod č. 445117). 

 Dňa 23.09.2020 obstarávateľ na základe vlastného podnetu vykonal 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 je nasledovná zmena:  

 

-V oznámení o vyhlásení verejného obstarávania (Oddiel III, odsek III.1.8) sa pôvodné znenie 

odseku:  

 

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 (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. 

 

 mení na nové (aktuálne) znenie: 

 

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. 

 

Uvedená zmena bude následne publikovaná v Úradnom vestníku Európskej únie a vo Vestníku 

verejného obstarávania ako redakčná oprava (korigendum). 

Nové (aktuálne) znenie bodu III.1.8) je zosúladené so znením bodu I.10.5 (Oddiel „A“) súťažných 

podkladov, ktoré boli zverejnené v profile obstarávateľa a v systéme eZakazky v deň uverejnenia 

oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku Európskej únie, t.j. 

22.09.2020. 

 

 

 

 

 S úctou     

 

 

 

 

        Ing. Ján Barienčík, PhD. 

              konateľ a riaditeľ 

 

 
 
 
 
 
 
 


