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

NÁZOV A ADRESY
CZT Ružomberok, s. r. o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 36820300
Bystrická cesta 1, 034 01 Ružomberok
Kód NUTS: SK031
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Ján Bednárik
Telefón: +421 908915287
Email: bednarik@ruzomberok.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): www.cztrk.eu
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/10532

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

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

ROZSAH OBSTARÁVANIA
Názov
Výstavba mestskej plavárne v Ružomberku
Referenčné číslo: 06/CZT/2021/001
Hlavný kód CPV
45000000-7
Druh zákazky
Práce
Stručný opis:
Predmetom zákazky je realizácia stavby podľa projektovej dokumentácie vrátane dodania a montáže bazénovej
technológie, ktorých výsledkom bude funkčný objekt Mestskej plavárne v Ružomberku pre dosiahnutie účelu realizácie
predmetu zákazky.

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

DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
04.10.2021
ODKAZ NA PÔVODNÉ OZNÁMENIA
Pôvodné oznámenie odoslané cez: TED eSender
Prihlasovacie meno pre eSender: TED98
Referenčné číslo oznámenia: 2021-493463
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2021/S 191-493463
Dátum odoslania pôvodného oznámenia: 01.10.2021

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
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: III.1.1
Miesto, kde má byť text upravený: Zoznam a krátky opis podmienok:
Namiesto:
4. Podľa § 114 ods. 1 ZVO uchádzač môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na
preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 ZVO (JED) alebo čestným
vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému
obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. Uchádzač môže v čestnom vyhlásení uviesť
aj informácie o dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, vrátane informácií
potrebných na prístup do týchto databáz, a informácie o dokladoch, ktoré verejnému obstarávateľovi predložil v inom
verejnom obstarávaní a sú naďalej platné. V prípade skupiny dodávateľov sa predkladá samostatný JED za každého
člena skupiny dodávateľov. V prípade využitia subdodávateľov JED uchádzača obsahuje informácie o každom takomto
navrhovanom subdodávateľovi a zároveň sa predkladá aj JED za každého uvedeného subdodávateľa. Táto povinnosť sa
týka aj osôb uvedených v § 33 ods. 2, resp. 34 ods. 3 ZVO. Vzor JED tvorí prílohu č. 3 súťažných podkladov.
má byť:
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4. Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok
účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 ZVO (JED). V prípade skupiny dodávateľov sa predkladá
samostatný JED za každého člena skupiny dodávateľov. V prípade využitia subdodávateľov JED uchádzača obsahuje
informácie o každom takomto navrhovanom subdodávateľovi a zároveň sa predkladá aj JED za každého uvedeného
subdodávateľa. Táto povinnosť sa týka aj osôb uvedených v § 33 ods. 2, resp. 34 ods. 3 ZVO. Vzor JED tvorí prílohu č.
3 súťažných podkladov.
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: VI.3)
Miesto, kde má byť text upravený: DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
Namiesto:
10.
má byť:
10. V súlade s § 38 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ uplatňuje podmienku podľa §
40 ods. 6 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní, t. j. vylúči uchádzača ak na základe dôveryhodných informácií má
dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v tomto verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu
narúšajúcu hospodársku súťaž.
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