Evidenčné číslo obstarávania:

JN-OVS-053-22

Oznámenie o zmene podmienok II
obchodnej verejnej súťaže na predmet:

Operatívny leasing vozidiel a služby správy vozového parku
Spoločnosť SPP ako Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže na predmet zákazky Operatívny
leasing vozidiel a služby správy vozového parku týmto v zmysle bodu 4.2 súťažných podkladov mení
podmienky uvedené v bode 2.4 a v bode 5.1 písm. d) bod 2. súťažných podkladov nasledovne:
Variantné riešenie

2.4

Predloženie variantného riešenia sa umožňuje.
Navrhovateľ je oprávnený predložiť variantné riešenie v časti týkajúce sa kriteriálnej časti návrhu,
a to konkrétne:
•

Návrh na plnenie hodnotiacich kritérií podľa bodu 5.1 písm. d) bod 4 - navrhovateľ je
oprávnený modifikovať prílohu č.2 súťažných podkladov v zmysle ním predkladaného
variantného riešenia,

•

Akceptovaný (doplnený a podpísaný) návrh Rámcovej zmluvy na operatívny leasing
motorových vozidiel podľa bodu 5.1 písm. d) bod 5 - navrhovateľ je oprávnený predložiť
návrh na úpravu alebo doplnenie zmluvných podmienok na samostatnom dokumente
označenom „Pripomienky k návrhu zmluvných podmienok - variantné riešenie“ v zmysle
ním predkladaného variantného riešenia.

•

Akceptovaný (doplnený a podpísaný) návrh Rámcovej zmluvy o poskytovaní služieb správy
vozového parku – podľa bodu 5.1 písm. d) bod 6 - navrhovateľ je oprávnený predložiť návrh
na úpravu alebo doplnenie zmluvných podmienok na samostatnom dokumente označenom
„Pripomienky k návrhu zmluvných podmienok - variantné riešenie“ v zmysle ním
predkladaného variantného riešenia.

Všetky dokumenty, ktoré navrhovateľ predloží vo variantnom riešení musia byť označené „Variantné
riešenie“
5.1

Podmienky účasti a doklady na ich preukázanie
d)

2.

Ďalšie náležitosti návrhu

Čestné vyhlásenie - súhlas s podmienkami OVS – preukazuje čestným vyhlásením podľa
prílohy č. 9 súťažných podkladov, ak navrhovateľ predkladá návrh vo variantnom riešení
– preukazuje čestným vyhlásením podľa prílohy č. 12 súťažných podkladov.

Ostatné podmienky uvedené v oznámení o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže a v súťažných
podkladoch ostávajú v platnosti bez zmeny.
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