
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky  
Námestie slobody č. 6, 810 05 Bratislava 15, P. O. BOX 100 

 
Vec:  
Oznámenie o predĺžení lehoty na predkladanie žiadostí o účasť vo verejnom obstarávaní na 
predmet zákazky – „Koncesia na projektovanie, výstavbu, financovanie, prevádzku a údržbu 
úsekov diaľnice D4 Jarovce - Rača a rýchlostnej cesty R7 Bratislava Prievoz - Holice, projekt 
PPP“, zverejnenej vo vestníku č. 22/2015 zo dňa 30.01.2015 pod číslom 2514-KOP a v Dodatku 
k Úradnému vestníku Európskej únie pod číslom 2015/S 021-033433 zo dňa 30.01.2015. 
 

 
Na základe prijatých žiadostí o predĺženie lehoty na predkladanie žiadostí o účasť vo 

verejnom obstarávaní na predmet zákazky – „Koncesia na projektovanie, výstavbu, 
financovanie, prevádzku a údržbu úsekov diaľnice D4 Jarovce - Rača a rýchlostnej cesty R7 
Bratislava Prievoz - Holice, projekt PPP“, zverejnenej vo vestníku č. 22/2015 zo dňa 30.01.2015 
pod číslom 2514-KOP a v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie pod číslom 2015/S 021-
033433 zo dňa 30.01.2015, verejný obstarávateľ oznamuje predĺženie uvedenej lehoty, ktorá 
sa mení z pôvodného termínu 13.03.2015 do 10:00 na nový termín 27.03.2015 do 10:00 hod. 
Verejný obstarávateľ zároveň predlžuje lehotu na predkladanie žiadostí o vysvetlenie do 
09.03.2015 do 12:00 hod. Ostatné informácie v oznámení o koncesii ostávajú nezmenené. 

 
Uvedené bolo zároveň v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 

oznámené a zverejnené vo Vestníku verejného obstarávania Úradu pre verejné obstarávanie 
a v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie.    

 
Zároveň Vám za účelom uľahčenia prípravy žiadosti o účasť preposielame v prílohe 

vzor generálneho čestného vyhlásenia, ktorým je možné preukázať splnenie podmienok účasti 
vo verejnom obstarávaní, s tým, že záujemcovia budú následne musieť predložiť konkrétne 
doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti na základe žiadosti verejného obstarávateľa 
o vysvetlenie.   
 
  
 
Zhrnutie: 
 
Termín na predkladanie žiadostí o vysvetlenie: 09.03.2015 do 12:00 
Termín na predkladanie žiadostí o účasť: 27.03.2015 do 10:00 
 
 
Príloha: 

1. Vzor čestného vyhlásenia 
 


