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Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Žiar nad Hronom 
5374/2014 JUDr. Michaela Krnčoková 20.10.2014 

045 - 6787136 

Vec: Podlimitná zákazka - „Spoločné obstarávanie poistných služieb pre Mesto Žiar nad Hronom 
a spolupoistené organizácie" -Oprava súťažných podkladov 

Mesto Žiar nad Hronom ako verejný obstarávateľ podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov týmto v súlade s Výzvou na predkladanie 
ponúk opravuje chybu v písaní v časti A.1 Pokyny pre uchádzačov, časť IV, bod 22.1, strana 13 (termín 
otvárania ponúk časť „Ostatné") súťažných podkladov podlimitnej zákazky Spoločné obstarávanie 
poistných služieb pre Mesto Žiar nad Hronom a spolupoistené organizácie zverejnenej vo Vestníku 
verejného obstarávania č. 195/2014 pod číslom 23857-WYS dňa 07.10.2014. 

Pôvodné znenie: 
bod 22.1, strana 13 
Otváranie ponúk označené ako „Ostatné" sa uskutoční na adrese: 
Názov: Mestský úrad Ul. Š. Moysesa č. 46, 965 19 Žiar nad Hronom - I. poschodie, zasadacia miestnosť, č. 
dverí 13 
Otváranie ponúk časť „Ostatné" sa uskutoční dňa 27.10.2014 o 09.00 hod. a je neverejné. Po otvorení časti 
ponuky označenej ako „Ostatné" komisia vykoná všetky úkony podľa zákona, spočívajúce vo vyhodnotení 
tejto časti ponuky, podaní vysvetlenia, doplnení tejto časti ponuky, vo vyhodnotení splnenia podmienok 
účasti a vylúčení uchádzačov alebo ponúk. 

Opravené znenie: 
bod 22.1, strana 13 
Otváranie ponúk označené ako „Ostatné" sa uskutoční na adrese: 
Názov: Mestský úrad Ul. Š. Moysesa č. 46, 965 19 Žiar nad Hronom - I. poschodie, zasadacia miestnosť, č. 
dverí 13 
Otváranie ponúk časť „Ostatné" sa uskutoční dňa 27.10.2014 o 10.00 hod. a je neverejné. Po otvorení časti 
ponuky označenej ako „Ostatné" komisia vykoná všetky úkony podľa zákona, spočívajúce vo vyhodnotení 
tejto časti ponuky, podaní vysvetlenia, doplnení tejto časti ponuky, vo vyhodnotení splnenia podmienok 
účasti a vylúčení uchádzačov alebo ponúk. 

Oprava súťažných podkladov na predmet zákazky „Spoločné obstarávanie poistných služieb pre 
Mesto Žiar nad Hronom a spolupoistené organizácie" tvorí súčasť súťažných podkladov. 

S pozdravom 

Ing. Mariana Páleníková 
prednostka 

Mestský úrad Žiar nad Hronom 
Š. Moysesa 46 
965 19 Žiar nad Hronom 
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