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

NÁZOV A ADRESY
Hlavné mesto SR Bratislava
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00603481
Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK010
Slovensko
Kontaktná osoba: František Zázrivec
Telefón: +421 259356295
Email: frantisek.zazrivec@bratislava.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.bratislava.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/6563
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
Modernizácia električkových tratí - Dúbravsko-Karloveská radiála
Referenčné číslo: MAGS OVO 48902/2017
Hlavný kód CPV
45234121-0
Druh zákazky
Práce
Stručný opis:
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác vrátane dodania a zabudovania materiálov, ktorých výsledkom
bude modernizácia jestvujúcej dvojkoľajnej električkovej trate s rozchodom 1 000 mm vedenej v intraviláne hlavného
mesta. Električková trať prechádza katastrálnymi územiami mestských častí Staré mesto, Karlova Ves a Dúbravka.
Stavba je situovaná v pôvodnom trasovaní jestvujúcej električkovej trate v dĺžke cca 6,77 km. Úsek trate začína od
tunela pod Hradným vrchom a končí v križovatke ulíc M. Sch. Trnavského s Hanulovou/Bagarovou. Električková trať je v
súčasnosti vedená na samostatnom telese oddelenom od súbežných cestných komunikácií, ktoré lemujú trať po oboch
jej stranách obrubníkmi alebo zeleným pásom. Realizácia stavebných prác bude prebiehať v 4 etapách, podľa projektu
organizácie výstavby, pričom 1 určená etapa musí byť realizovaná v mesiacoch júl až september. Súčasťou predmetu
zákazky je aj spracovanie dokumentácie a inžinierska činnosť v rozsahu požiadaviek verejného obstarávateľa uvedených
v súťažných podkladoch.

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

DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
29.11.2017
ODKAZ NA PÔVODNÉ OZNÁMENIA
Pôvodné oznámenie odoslané cez: TED eSender
Prihlasovacie meno pre eSender: TED98
Referenčné číslo oznámenia:
Rok: 2017
Číslo dokumentu: 298510
2017-298510
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2017/S 145-298510
Dátum odoslania pôvodného oznámenia: 01.08.2017

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: Oddiel II:
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VII.2)

Časť č.: II.1.4)
Miesto, kde má byť text upravený: Stručný opis:
Namiesto:
... Realizácia stavebných prác bude prebiehať v 4 etapách, podľa projektu organizácie výstavby, pričom 1 určená etapa
musí byť realizovaná v mesiacoch júl až september. ...
má byť:
... Realizácia stavebných prác bude prebiehať v 4 etapách, podľa projektu organizácie výstavby, pričom 1 určená etapa
musí byť realizovaná v mesiacoch jún až september. ...
ĎALŠIE DODATOČNÉ INFORMÁCIE
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