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VEC: Nákup autobusov s dieselovým pohonom 
Oprava a doplnenie informácií uvedených v súťažných podkladoch  
 
 Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. ako obstarávateľ postupujúci podľa § 8 ods. 5 zákona 
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyhlásil 
verejnú súťaž s nadlimitnou hodnotou predmetu zákazky pod názvom Nákup autobusov 
s dieselovým pohonom (oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania publikované dňa 
15.06.2017 v Úradnom vestníku EÚ pod číslom 2017/S 113-227247 a následne publikované dňa 
16.06.2017  vo vestníku verejného obstarávania č. 119/2017 pod číslom 8394 – MST). 

Obstarávateľská organizácia Vám oznamuje, že v súlade s Metodickým usmernením Úradu 
pre verejné obstarávanie č. 10197-5000/2016 z 01.07.2016 dňa 20.07.2017 vykonala opravu 
a doplnenie informácií uvedených v súťažných podkladoch a v tejto súvislosti dochádza 
k nasledovnej zmene v znení súťažných podkladov:  

  
Zmena súťažných podkladov č. 1: 
V súťažných podkladoch /Oddiel „C“ Opis predmetu zákazky, bod E) Interiér pre cestujúcich/  
pôvodná časť textu v tomto bode: 
 

� v strede vozidla musí byť vytvorený priestor na spoločnú bezpečnú prepravu 1 ks detského 
kočíka a zároveň 1 ks vozíka pre telesne postihnuté osoby (v neskladacom vyhotovení 
vozíka) vrátane vhodného zariadenia zabraňujúceho samovoľnému pohybu, pričom dĺžka 
tohto vymedzeného priestoru musí byť min. 2,000 m; priestor vybaviť zvislou opierkou pre 
doprovod kočíka alebo vozíka, 

 
-sa mení a aktuálne znenie tejto časti textu je nasledovné: 
 

� v strede vozidla musí byť vytvorený priestor na spoločnú bezpečnú prepravu 1 ks detského 
kočíka a zároveň 1 ks vozíka pre telesne postihnuté osoby (v neskladacom vyhotovení 
vozíka) vrátane vhodného zariadenia zabraňujúceho samovoľnému pohybu, pričom dĺžka 
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tohto vymedzeného priestoru musí byť min. 2,100 m; priestor vybaviť zvislou opierkou pre 
doprovod kočíka alebo vozíka, 

 
 
Zmena súťažných podkladov č. 2: 
V súťažných podkladoch /Oddiel „A“ Pokyny pre uchádzačov, Časť III Príprava ponuky, kapitola 
III.4 Obsah ponuky, bod III.4.3, písmeno f) / pôvodný text: 

 
f)  doklady a dokumenty tvoriace obsah podmienok účasti podľa informácií uvedených    
 v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a týchto súťažných podkladov (uchádzač 
 predkladá originály dokumentov alebo ich úradne overené kópie s čitateľnými dátumami 
 ich vyhotovenia podľa informácií a pokynov, ktoré sú uvedené v oznámení o vyhlásení 
 verejného obstarávania a v týchto súťažných podkladoch); ak je relevantné, doklady 
 preukazujúce splnenie podmienok účasti môžu byť nahradené jednotným európskym 
 dokumentom (JED) podľa § 39 ods. 1 ZVO. Obstarávateľská organizácia požaduje 
 v prípade uchádzača preukazujúceho splnenie podmienok účasti v zmysle § 39 ods. 1 ZVO 
 formulárom JED, aby vo svojej ponuke predložil vyplnený a podpísaný štandardný 
 formulár JED, ktorý je Prílohou č. 6 Jednotný európsky dokument týchto súťažných 
 podkladov.  

 
-sa na jeho konci dopĺňa o ďalší text a aktuálne znenie textu písmena f)  je nasledovné: 
 

f)  doklady a dokumenty tvoriace obsah podmienok účasti podľa informácií uvedených    
v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a týchto súťažných podkladov (uchádzač 
predkladá originály dokumentov alebo ich úradne overené kópie s čitateľnými dátumami 
ich vyhotovenia podľa informácií a pokynov, ktoré sú uvedené v oznámení o vyhlásení 
verejného obstarávania a v týchto súťažných podkladoch); ak je relevantné, doklady 
preukazujúce splnenie podmienok účasti môžu byť nahradené jednotným európskym 
dokumentom (JED) podľa § 39 ods. 1 ZVO. Obstarávateľská organizácia požaduje 
v prípade uchádzača preukazujúceho splnenie podmienok účasti v zmysle § 39 ods. 1 ZVO 
formulárom JED, aby vo svojej ponuke predložil vyplnený a podpísaný štandardný 
formulár JED, ktorý je Prílohou č. 6 Jednotný európsky dokument týchto súťažných 
podkladov. Obstarávateľská organizácia upozorňuje záujemcov / uchádzačov, že formulár 
JED je v ponímaní ZVO č. 343/2015 Z. z. dokladom na predbežné nahradenie dokladov na 
preukázanie splnenia podmienok účasti, ale aj zároveň čestným vyhlásením, ktorým sa 
preukazuje neexistencia dôvodov na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 
ZVO. Neexistenciu dôvodov na vylúčenie každý uchádzač / záujemca, iná osoba (ktorej 
kapacity majú byť použité podľa § 33 ods. 2, resp. § 34 ods. 3 ZVO), subdodávateľ 
preukazuje v závislosti od toho, či je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov (ZHS) 
– viď tretia hlava ZVO, alebo nie je zapísaný v ZHS. Spôsob preukázania neexistencie 
dôvodov na vylúčenie je pre uchádzačov/záujemcov, iné osoby a subdodávateľov 
podrobne špecifikovaný v aktuálnej verzii Manuálu JED, zverejnený na webovom sídle 
Úradu pre verejné obstarávanie (www.uvo.sk v sekcii Legislatíva/Metodika/Dohľad). 
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Obstarávateľská organizácia Vám oznamuje, že vyššie uvedené zmeny sú zapracované do znenia 
súťažných podkladov, ktoré sú aktualizované a zverejnené v profile obstarávateľskej organizácie 
ako súbor na stiahnutie, t.j. príloha zverejneného dokumentu Oprava a doplnenie informácií 
uvedených v súťažných podkladoch.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 S pozdravom: 
 
 
 
            Ing. Ján Barienčík, PhD. 
                          konateľ a riaditeľ  
 


