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

NÁZOV A ADRESY
Mesto Žilina
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00321796
Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
Kód NUTS: SK031
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Roman Osika, Ing. Andrej Vidra
Telefón: +421 417063109
Email: roman.osika@zilina.sk
Fax: +421 417632151
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.zilina.sk
Ak je potrebné, identifikujte ďalších zadávateľov zodpovedných za postup: Nie

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

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

ROZSAH OBSTARÁVANIA
Názov
Dodávka kompostérov pre domácnosti
Referenčné číslo: 11914/2017
Hlavný kód CPV
39234000-1
Druh zákazky
Tovary
Stručný opis:
Počet ks 5000, Objem minimálne 600 litrov, Vyrobený z recyklovaného a recyklovateľného plastu, váha a stabilita
minimálne 10 kg., hrúbka stien (nie duté) pre dosiahnutie vhodnej odolnosti proti vnútornému tlaku a deformáciám
minimálne 5 mm, kompostér vybavený vetracími otvormi, odolný voči poveternostným vplyvom teplote -40 až 80 C a UV
Žiareniu, vyberanie kompostu cez dvierka na každej strane kompostéru po celej šírke steny.

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

DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
20.07.2017
ODKAZ NA PÔVODNÉ OZNÁMENIA
Pôvodné oznámenie odoslané cez: TED eSender
Prihlasovacie meno pre eSender: TED98
Referenčné číslo oznámenia:
Rok: 2017
Číslo dokumentu: 278539
2017-278539
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2017/S 136-278539
Dátum odoslania pôvodného oznámenia: 17.07.2017

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: Áno
Časť: 1
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Úprava dodatočných CPV kódov
Dodatočné CPV kódy, ktoré si vyžadujú úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: II
Časť č.: II.2.2
Miesto, kde má byť CPV kód upravený: Dodatočné kódy CPV
Namiesto:
Dodatočný kód CPV:
77120000-7
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má byť:
Dodatočný kód CPV:
60000000-8
Časť: 2
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení

VII.2)

Úprava textov
Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: VI.
Časť č.: VI.3
Miesto, kde má byť text upravený: Doplňujúce informácie
Namiesto:
1.Rozdelenie zákazky na časti nie je možné, ide o priame prepojenia jednotlivých časti stavebných prác.
2.Súťažné podklady si možno stiahnuť z profilu verejného obstarávateľa so zaslaním informácie na
adresu:roman.osika@zilina.sk s uvedením kontaktných údajov alebo na základe žiadosti budú zaslané príp. osobne - v
pracovných dňoch od 8:00 do 14:00.
3.Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo na uzavretie dodatkov ktoré sú v súlade s § 18 zákona o VO.
4.Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky v súlade s § 57 ako aj použiť
postup podľa § 116.
5.Ďalšie postupy, lehoty, povinnosti a informácie, týkajúce sa tohto verejného obstarávania, ktoré
nie sú opísané alebo špecifikované v tejto výzve na predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch, sa v tomto verejnom
obstarávaní riadia príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní a súvisiacimi platnými predpismi účinnými
v čase vyhlásenia tohto verejného obstarávania !
k bodu III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť Uchádzačom predkladané doklady musia byť v rovnakej, alebo
ekvivalentnej forme podľa uvedenej požiadavky verejného obstarávateľa, pričom z týchto dokladov preukazujúcich
spôsobilosť podľa § 34 zákona musí byť zrejmé splnenie minimálnych úrovní požadovaných verejným obstarávateľom a
rovnako musí byť zrejmé, že preukazovanie sa týka osoby uchádzača.
má byť:
1 Rozdelenie zákazky na časti nie je možné, keďže výsledkom je dodanie jedného typu tovaru.
2. Súťažné podklady si možno stiahnuť z profilu verejného obstarávateľa so zaslaním informácie na adresu:
roman.osika@zilina.sk s uvedením kontaktných údajov alebo na základe žiadosti budú zaslané, príp. osobne v
pracovných dňoch od 8:00 do 14:00.
3. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo na uzavretie dodatkov ktoré sú v súlade s § 18 zákona o VO.
4. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky v súlade s § 57 ako aj použiť
postup podľa § 116.
5. Ďalšie postupy, lehoty, povinnosti a informácie týkajúce sa tohto verejného obstarávania, ktoré nie sú opísané alebo
špecifikované v tejto výzve na predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch sa v tomto verejnom obstarávaní riadia
príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní a súvisiacimi platnými predpismi účinnými v čase vyhlásenia
tohto verejného obstarávania.
K bodu III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť Uchádzačom predkladané doklady musia byť v rovnakej alebo
ekvivalentnej forme podľa uvedenej požiadavky verejného obstarávateľa, pričom z týchto dokladov preukazujúcich
spôsobilosť podľa § 34 zákona musí byť zrejmé splnenie minimálnych úrovní požadovaných verejným obstarávateľom a
rovnako musí byť zrejmé, že preukazovanie sa týka osoby uchádzača.
ĎALŠIE DODATOČNÉ INFORMÁCIE
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