OZNÁMENIE O OPRAVE POSTUPU ZADÁVANIA PODLIMITNEJ ZÁKAZKY
Formulár: Formulár č. 8 podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z.
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1.

I.2.

I.2.2.

NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA)
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
IČO: 31364501
Klemensova 8, 813 61 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Kontaktná osoba: Ing. Katarína Dubravčíková
Telefón: +421 220292557
Email: dubravcikova.katarina@zsr.sk
Fax: +421 220297131
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.zsr.sk
Druh verejného obstarávateľa a hlavný predmet alebo predmety činnosti
Iné (uveďte)
Iný verejný obstarávateľ (špecifikujte): §7 ods.4
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona:
§ 7 ods. 4
Iný (špecifikujte): §7 ods.4
Hlavný predmet alebo predmety činnosti:
Iné (uveďte)
Iný predmet (špecifikujte): § 7 ods. 4, Železnice Slovenskej republiky

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1.
II.1.1.
II.1.2.

II.1.3.

Opis
Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa
Náhrada jednodrôtových mechanických závor TÚ Šurany – Veľké Bielice, DÚ 24 Bošany – Chynorany PZZ km 75,062
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Predmetom zákazky je výber zhotoviteľa realizácie stavby s názvom Náhrada jednodrôtových mechanických závor TÚ
Šurany Veľké Bielice, DÚ 24 Bošany Chynorany PZZ km 75,062. Realizácia stavby bude v zmysle projektovej
dokumentácie spracovanej spoločnosťou REMING CONSULT a.s., Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava a v zmysle
investičného zadania
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 45111000-8
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 45310000-3, 45233290-8, 45234130-6, 45234140-9, 45316200-7, 45262680-1

ODDIEL IV: POSTUP
IV.2.
IV.2.1.
IV.2.2.

IV.2.4.

Administratívne informácie
Evidenčné číslo spisu pridelené verejným obstarávateľom
523/2015/CLaO/DuK
Evidenčné číslo oznámenia
Evidenčné číslo oznámenia (číslo dokumentu): 10519
Evidenčné číslo oznámenia (rok): 2015
Číslo oznámenia vo VVO: 16371-WYP, číslo VVO 155/2015 z 07.08.2015
Dátum odoslania pôvodného oznámenia
06.08.2015

ODDIEL VI: DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.
VI.3.

VI.3.2

Oznámenie zahŕňa
Oprava
Informácie vyžadujúce úpravu
VI.3.1.
Zmena pôvodných informácií predložených verejným obstarávateľom
Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Miesto, kde má byť text upravený:
ODDIEL III.1.3.
Namiesto:
Uchádzač musí v ponuke
predložiť informácie a dokumenty, ktorými preukazuje technickú alebo odbornú spôsobilosť v zmysle § 28 ods. 1 zákona
o verejnom obstarávaní. Preukáže ich predložením tohto dokladu:
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VI.5.

- § 28 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní:
Zoznamom uskutočnených stavebných prác / zmlúv/ za predchádzajúce tri roky (2012, 2013 a 2014 verejný
obstarávateľ uzná aj zmluvy za rok 2015) doplneným potvrdeniami o kvalite s uvedením cien, lehôt dodania a
odberateľov, ak odberateľom:
1.bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dokladom je referencia,
2.bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní dôkaz o plnení
potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich dodaní, doplneným
dokladom, preukazujúcim ich dodanie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli dodané.
Viď:
Uchádzač musí v ponuke
predložiť informácie a dokumenty, ktorými preukazuje technickú alebo odbornú spôsobilosť v zmysle § 28 ods. 1 zákona
o verejnom obstarávaní. Preukáže ich predložením tohto dokladu:
- § 28 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní:
Zoznamom uskutočnených stavebných prác / zmlúv/ za predchádzajúcich päť rokov (2010,2011,2012, 2013 a 2014
verejný obstarávateľ uzná aj zmluvy za rok 2015) doplneným potvrdeniami o kvalite s uvedením cien, lehôt dodania a
odberateľov, ak odberateľom:
1.bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dokladom je referencia,
2.bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní dôkaz o plnení
potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich dodaní, doplneným
dokladom, preukazujúcim ich dodanie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli dodané.
Zmeny sa týkali iba : 1. zmena písmena pri §28 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších
predpisov
2. Zmenili sme počet rokov z troch na päť rokov na preukázanie referencií pri stavebných prácach
Dátum odoslania tohto oznámenia
11.08.2015
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