Verejný obstarávateľ vypúšťa záručnú listinu zo súťažných podkladov a upravuje
súťažné podklady nasledovne:
1.

Príloha č. 2 súťažných podkladov (Informatívne súťažné podklady k výzve v rámci
DNS):
Bod 23, písm. h) sa vypúšťa.

2.

Príloha č. 5 súťažných podkladov (Informatívna zmluva o dielo k výzve v rámci
DNS):
Článok I. bod 5:
Vypúšťa sa text:
„•
Záručná listina - doklad preukazujúci poskytnutie Bankovej záruky, v
prospech objednávateľa alebo doklad preukazujúci zloženie realizačnej
zábezpeky na účet objednávateľa podľa podmienok uvedených v tejto Zmluve
( Príloha č. 5 Zmluvy“
Nové znenie bodu 5:
„5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že predložil objednávateľovi najneskôr ku dňu podpisu
Zmluvy:
• Záväzný časový a vecný Harmonogram prác schválený objednávateľom
(Príloha č. 2 Zmluvy ),
• Zoznam všetkých subdodávateľov s uvedením identifikačných údajov
subdodávateľa, osôb oprávnených konať za subdodávateľa, s
preukázaním oprávnenia subdodávateľa na príslušné plnenie Zmluvy,
predmetu – rozsahu subdodávky,
(Príloha č. 3 Zmluvy ),
• Doklady preukazujúce splnenie podmienok na výkon funkcie
stavbyvedúceho v zmysle podmienky účasti podľa §34 ods. 1 písm. g)
ZVO ako ju verejný obstarávateľ (Objednávateľ) zadefinoval v rámci
zriadenia dynamického nákupného systému (v prípade, ak sa jedná o inú
osobu stavbyvedúceho ako tú, ktorou uchádzač preukazoval splnenie
podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO v rámci predloženia
žiadosti o zaradenie do dynamického nákupného systému)
• Zoznam všetkých výrobní asfaltových zmesí, ktorých výrobky (asfaltové
zmesi) použije zhotoviteľ na realizáciu predmetu zákazky,
• Kontrolný skúšobný plán,
• Aktuálne, platné certifikáty, vyhlásenia o zhode vlastností a atesty
zabudovaných materiálov, protokoly o vykonaných skúškach podľa
kontrolného skúšobného plánu, najmä skúšky všetkých asfaltových zmesí
vyžadovaných na realizáciu predmetu zmluvy, odobratých vo výrobni v
súlade s STN EN 13108-21, STN EN 13108-20
• Potvrdenie o uzavretí poistných zmlúv platných po celú dobu platnosti a
účinnosti Zmluvy,
( Príloha č. 4 Zmluvy )“

a)

b)

Článok I. bod 7:
Vypúšťa sa text:
„náklady na bankovú záruku“
Nové znenie bodu 7:

„7. Zhotoviteľ vyhlasuje, že pred uzavretím Zmluvy dostatočne zvážil
a s vynaložením odbornej starostlivosti a všetkého úsilia posúdil, do úvahy
prichádzajúce riziká spojené s realizáciou Diela, v cenovej ponuke vzal do úvahy
rozsah materiálov, prác, služieb potrebných na dokončenie Diela ako celku
a nákladov na takéto materiály, práce a služby (najmä materiály, transport, energie,
náklady na zariadenia a stroje, cestovné náklady, údržba prístupových ciest, náklady
na odstránenie odpadov, náklady na pracovníkov, odborne spôsobilé osoby,
profesne špecializované osoby, náklady na všetky bezpečnostné opatrenia do doby
prevzatia dokončeného Diela objednávateľom, ako aj všetky ostatné náklady
súvisiace s realizáciou Diela) a tieto zahrnul do ceny Diela.“
c)

Článok XII:
Vypúšťa sa text:
„Banková záruka/Zmluvná zábezpeka“
Nové znenie:

„XII
Zodpovednosť zhotoviteľa, Zmluvné pokuty, Záruka a záručná doba“

d)

Článok XII, bod 17:
Vypúšťa sa bod 17.

e)

Vypúšťa sa príloha č. 5

Upravená príloha č. 2 súťažných podkladov je zverejnená v dokumentoch zákazky v systéme
JOSEPHINE pod názvom „Priloha c. 2 k Sutaznym podkladom - Sutazne podklady DNS k vyzve
- informativne – upravene“
Upravená príloha č. 5 súťažných podkladov je zverejnená v dokumentoch zákazky v systéme
JOSEPHINE pod názvom „Priloha c. 5 k Sutaznym podkladom - Zmluva o dielo
Opravy_asfaltovych_povrchov - informativna – upravena“

