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

NÁZOV A ADRESY
Obec Udiča
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00317853
Udiča 302, 018 01 Udiča
Kód NUTS: SK022
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Anton Gardian
Telefón: +421 424443891
Email: info@mpprofit.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.obecudica.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
Strojové vybavenie pre projekt intenzifikácie triedeného zberu v obci Udiča
Referenčné číslo: ZD_01_UD
Hlavný kód CPV
34144511-3
Druh zákazky
Tovary
Stručný opis:
Strojové vybavenie pre projekt intenzifikácie triedeného zberu v obci Udiča. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných
podkladoch.

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

DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
27.10.2017
ODKAZ NA PÔVODNÉ OZNÁMENIA
Pôvodné oznámenie odoslané cez: TED eSender
Prihlasovacie meno pre eSender: TED98
Referenčné číslo oznámenia:
Rok: 2017
Číslo dokumentu: 424655
2017-424655
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2017/S 206-424655
Dátum odoslania pôvodného oznámenia: 23.10.2017

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
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Úprava textov
Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: III.
Miesto, kde má byť text upravený: Technická a odborná spôsobilosť
Namiesto:
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Podľa § 34 ods. (1) písm. a): Uchádzač musí preukázať technickú alebo
odbornú spôsobilosť zoznamom dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky odo dňa vyhlásenia verejného obstarávania s
uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov. Dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo
obstarávateľ podľa tohto zákona. Ak takéto potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, uchádzač alebo
záujemca predloží vyhlásenie o ich uskutočnení , doplneným dokladom , preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný
vzťah , na základe ktorého boli uskutočnené.
má byť:
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Podľa § 34 ods. (1) písm. a): Uchádzač musí preukázať technickú alebo
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VII.2)

odbornú spôsobilosť zoznamom dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky odo dňa vyhlásenia verejného obstarávania s
uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov. Dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo
obstarávateľ podľa tohto zákona.
ĎALŠIE DODATOČNÉ INFORMÁCIE
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