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

NÁZOV A ADRESY
Mesto Žilina
IČO: 00321796
Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Peter Rolko
Telefón: +421 417063116
Email: peter.rolko@zilina.sk
Fax: +421 417632151
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): http://www.zilina.sk

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

II.1.3)
II.1.4)

ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
Názov
Doplnenie vodorovného a zvislého dopravného značenia.
Referenčné číslo: 19731/2017
Druh zákazky
Práce
Stručný opis
Predmetom zákazky je údržba a oprava vodorovného a zvislého dopravného značenia, realizácia nového vodorovného
dopravného značenia, osadenie nového zvislého dopravného značenia, prenájom prenosného dopravného značenia a
zariadení na území mesta Žilina (detailnejšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch).

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.5)

DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
05.12.2017

ODDIEL VII: ZMENY
VII.1) INFORMÁCIE VYŽADUJÚCE ÚPRAVU ALEBO DOPLNENIE
VII.1.1)Dôvod zmeny
Zmena pôvodných informácií predložených obstarávateľom
Časť: 1
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Dátumy, ktoré si vyžadujú úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: IV.2.7
Miesto, kde má byť text upravený: Podmienky na otváranie ponúk
Namiesto:
28.12.2018 10:30
má byť:
28.12.2017 10:30
Časť: 2
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: VI.3
Časť č.: 3
Miesto, kde má byť text upravený: Doplňujúce informácie
Namiesto:
nie je uvedené.
má byť:

VI.3.1 Funkcionalita Profilu poskytuje k dokumentom v profile zverejneným v zmysle § 43 zákona o VO bezodplatný,
neobmedzený, úplný a priamy prístup. Verejný obstarávateľ odporúča všetkým záujemcom, ktorí si prevezmú Súťažné
podklady z Profilu.
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VI.3.2 Jednotný európsky dokument v editovateľnej forme je možné stiahnuť z webového sídla Úradu
(www.uvo.gov.sk). Manuál k vyplneniu dokumentu je zverejnený na:http://www.uvo.gov.sk/extdoc/1096/jed__manual.pdf.
VI.3.3 Verejný obstarávateľ stanovuje v tomto postupe zadávania zákazky komunikáciu v slovenskom jazyku a zároveň
oznamuje, že aplikuje prechodné ustanovenie ohľadom komunikácie podľa § 187 ods. 8 zákona o VO.
VI.3.4 Skutočnosti, ktoré môžu nastať v procese postupu zadávania zákazky, neupravené týmto oznámením o vyhlásení
verejného obstarávania a súťažnými podkladmi, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní v platnom znení.
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