Vaša značka

Naša značka
VO - 44/2015/6331/433

Vybavuje
Ing. Hedviga Jalčová

Košice
27.01.2015

Vec : Verejná súťaž VS - 04/14
„ I/79 Trebišov – Veľaty rekonštrukcia “
- doplnenie súťažných podkladov II.

Verejný obstarávateľ v zmysle §34 ods.14 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO)
dopĺňa informácie uvedené v súťažných podkladoch pre verejnú súťaž VS-04/14 na predmet
zákazky „I/79 Trebišov – Veľaty rekonštrukcia“ poskytnuté záujemcom listom
č.VO-752/2014/6331/6550 a vo vysvetlení a doplnení súťažných podkladov zaslaných listom
č.VO-44/2015/6331/97 zo dňa 19.01.2015 nasledovne:
1.

zväzok 1, časť 1.1 Pokyny pre uchádzačov
a) článok 20. Obsah a forma ponuky, podčlánok 20.4 Predkladanie ponúk, bod 20.4.2
má nové znenie:
20.4.2

Ponuky musia byť doručené
adresátovi
Slovenská správa ciest,
Investičná výstavba a správa ciest Košice, Kasárenské námestie č.4,
040 01 Košice, Slovenská republika najneskôr
do 10.02.2015 do 09.30 hod. (SEČ)
formou doporučenej zásielky s potvrdením príjmu alebo odovzdané osobne
do podateľne Slovenskej správy ciest, Investičnej výstavby a správy ciest
Košice, Kasárenské námestie č.4, 040 01 Košice, Slovenská republika.

b)

článok 29. Otváranie ponúk, podčlánok 29.1 má nové znenie:
29.1

Komisia uskutoční otváranie ponúk časť „OSTATNÉ“ v čase a na mieste
uvedenom v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, t.j. dňa
10.02.2015 o 11 00 hod., na adrese Slovenská správa ciest, Investičná
výstavba a správa ciest Košice, Kasárenské námestie č.4, 040 01
Košice.
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2.

zväzok 4, časť 4.2

„Aktualizovaný Súpis položiek III.“

záujemca vyplňuje a predkladá cenu stavebných prác tak, že do súboru „Aktualizovaný
Súpis položiek III.“ , ktorý je súčasťou tohto listu (CD) vypĺňa žltý stĺpec (j.c. v EUR),
do ostatných častí súboru nezasahuje.
„Súpis položiek II.“ , ktorý záujemcovia obdržali na CD ako súčasť vysvetlenia a doplnenia
súťažných podkladov odoslaný listom č.VO-44/2015/6331/97 zo dňa 19.01.2015, z dôvodu
zistenia matematickej chyby považujte prosím za bezpredmetný.

Tento list vrátane jeho prílohy tvorí súčasť súťažných podkladov na vypracovanie ponúk
pre nadlimitnú verejnú súťaž na predmet zákazky: „ I/79 Trebišov – Veľaty rekonštrukcia “
zverejnenú
v ÚV EÚ:
2014/S 232-408295 zo dňa 02.12.2014
vo VVO:
č.235/2014 zo dňa 02.12.2014 pod značkou 29010-MSP.

Ponuky doručené v pôvodnom termíne (do 28.01.2015) budú uchádzačom vrátené neotvorené.
S pozdravom,

Ing. Jozef F A B I A N
riaditeľ IVSC Košice

Príloha:

zv.4,

časť 4.2

Aktualizovaný Súpis položiek III.
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