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Vestník č. 197/2018 - 04.10.2018

OZNÁMENIE O OPRAVE
HLAVIČKA FORMULÁRA
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1)

NÁZOV A ADRESY
Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
IČO: 36007099
Kvačalova 2, 011 40 Žilina
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Peter Ďurkovský
Telefón: +421 415660168
Email: peter.durkovsky@dpmz.sk
Fax: +421 415643743
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): http://www.dpmz.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/7482

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

II.1.3)
II.1.4)

ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
Názov
Dispečerská rádiokomunikačná digitálna sieť
Referenčné číslo: PLZ01/2018
Druh zákazky
Tovary
Stručný opis
Predmetom zákazky je uzavretie zmluvy v súlade s ustanovením § 56 zákona o verejnom obstarávaní za stanovených
podmienok v súťažných podkladoch, ktorej predmetom bude dodanie tovaru, t.j. komponentov zabezpečujúcich
kompletnú prevádzku, vybavenie a zabezpečenie dispečerskej rádiokomunikačnej digitálnej siete (zariadenia, hardvér,
softvér). Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch.

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.5)

DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
03.10.2018

ODDIEL VII: ZMENY
VII.1) INFORMÁCIE VYŽADUJÚCE ÚPRAVU ALEBO DOPLNENIE
VII.1.1)Dôvod zmeny
Zmena pôvodných informácií predložených obstarávateľom
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: VI.3)
Miesto, kde má byť text upravený: VI.3)
Namiesto:
V súlade s ustanovením § 187 ods. 8 ZVO (zákon o verejnom obstarávaní) sa komunikácia a výmena informácií v
predmetnom verejnom obstarávaní bude uskutočňovať výhradne písomne (iba listinnou formou).
má byť:
V súlade s ustanovením § 187 ods. 8 ZVO (zákon o verejnom obstarávaní) sa komunikácia a výmena informácií v
predmetnom verejnom obstarávaní bude uskutočňovať výhradne písomne (iba listinnou formou). Od 19.10.2018 bude v
tomto obstarávaní povinná iba elektronická komunikácia a doručovanie za použitia nástroja eZakazky, dostupný na
portáli www.ezakazky.sk. Kliknutím na Registrácia subjekt postupuje podľa pokynov v systéme priamo na portáli
www.ezakazky.sk. Zákazka bude na portáli sprístupnená subjektom najneskôr od 12.10.2018. Podrobnosti k listinnej a
elektronickej komunikácii a doručovaniu sú uvedené v aktuálnom znení súťažných podkladov.
Poznámka obstarávateľa: ďalšie znenie bodu VI.3) Doplňujúce informácie, uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk
6615 - WYT (Vestník č. 90/2018 z 08.05.2018) ostáva nezmenené a obstarávateľ ho z dôvodu nedostatku počtu voľných
znakov pri vypĺňaní tohto korigenda neuvádza.
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