V Trenčíne, dňa 11.03.2021

Všetkým záujemcom

Vec: Oznámenie o zmene termínu predkladania a otvárania ponúk, úprave Súťažných podkladov
a o vykonaní Redakčnej opravy

Označenie verejného obstarávania:
Verejný
Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 28, 911 71 Trenčín
obstarávateľ:
Typ zákazky:

Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru

Postup:

Verejná súťaž, s uplatnením § 66 ods. 7 ZVO, s použitím
elektronickej aukcie

Predmet zákazky:

Sušiaci a skladovací kabinet na endoskopy

Vyhlásené a
publikované

Oznámením o vyhlásení verejného obstarávania v úradnom vestníku
EÚ zo dňa 15.02.2021, pod č. 2021/S 031-076614 a vo Vestníku
VO č. 48/2021 dňa 16.02.2021 pod sp.zn.č. 13348-MST

Právny predpis

Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov ku dňu oznámenia o vyhlásení
verejného obstarávania (ďalej aj „ZVO")

1. Oznámenie verejného obstarávateľa o zmene termínu predkladania a otvárania
ponúk a úprave Súťažných podkladov
V súvislosti s doručenými žiadosťami o vysvetlenie súťažných podkladov Vás verejný
obstarávateľ informuje, že predlžuje lehotu na predkladanie ponúk do 31.03.2021 do 09:00:00
hod. Plánované otváranie ponúk sa uskutoční 31.03.2021 o 09:30:00 hod.
Vykonané zmeny v súťažných podkladoch sú farebne odlíšené a nepredstavujú podstatnú
zmenu Súťažných podkladov. Zmena bola vykonaná v častiach A.4 Elektronické ponuky –
podávanie ponúk, bod 20.1, ktorý po zmene znie nasledovne: „Lehota na predkladanie ponúk
uplynie dňa 31.03.2021 o 09:00:00 hod.“ a A.5 Otváranie a vyhodnocovanie ponúk bod 24.1,
ktorý po zmene znie nasledovne: „Otváranie ponúk sa uskutoční prostredníctvom
elektronického komunikačného systéme JOSEPHINE dňa 31.03.2021 o 09:30:00 hod.“
Upravené súťažné podklady verejný obstarávateľ zverejňuje v príslušnej zákazke v
systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese:
https://josephine.proebiz.com/sk/tender/10817/summary
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2. Oznámenie verejného obstarávateľa o vykonaní Redakčnej opravy
Verejný obstarávateľ týmto oznamuje, že dňa 11.03.2021 vykonal Redakčnú opravu
odoslaním OZNÁMENIA O DODATOČNÝCH INFORMÁCIÁCH, INFORMÁCIÁCH O
NEUKONČENOM KONANÍ ALEBO KORIGENDE do úradného vestníka EÚ a do
Vestníka VO, konkrétne v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, oddiely:
IV.2.2 Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadosti o účasť
Namiesto:

17.03.2021 09:00
Má byť:

31.03.2021 09:00
IV.2.7 Podmienky na otváranie ponúk
Namiesto:

17.03.2021 09:30
Má byť:

31.03.2021 09:30

S pozdravom,

Ing. Michal Plesník
Zodpovedná osoba verejného obstarávateľa
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