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Vec
Predĺženie lehoty na predkladanie ponúk a úprava súťažných podkladov k zákazke s názvom
„S Kamarátkou Energiou efektívne pre deti a mládež “, 10610-MSS
Verejný obstarávateľ Slovenská inovačná a energetická agentúra, so sídlom Bajkalská 27, 827 99
Bratislava (ďalej len „verejný obstarávateľ“) Vám oznamuje, že z dôvodu informácií uvedených
v oznámení o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu jednému zo záujemcov a zmeny informácií
potrebných pre vypracovanie ponuky v súťažných podkladoch, predlžuje lehotu na predkladanie ponúk
v nadlimitnej zákazke vyhlásenej na predmet zákazky „S Kamarátkou Energiou efektívne pre deti
a mládež“ v Úradnom vestníku Európskej únie č. 2018/S 143-327166 dňa 27.07.2018 a vo Vestníku
verejného obstarávania č. 149/2018 dňa 30.07.2018 pod zn. 10610–MSS.
Nová lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 10.09.2018 o 10:00 hod. SEČ.
Zároveň verejný obstarávateľ vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti upravuje súťažné podklady
k predmetnej nadlimitnej zákazke nasledovne:
1. V časti A.1. Pokyny na vypracovanie ponuky sa v bode 14.3. dátum 15.08.2018 mení na dátum
27.08.2018.
2. V časti A.1. Pokyny na vypracovanie ponuky sa v bode 21.2. mení lehota na predkladanie ponúk
zo dňa 30.08.2018 o 10.00 hod. na deň 10.09.2018 o 10.00 hod. stredoeurópskeho času.
3. V časti A.1. Pokyny na vypracovanie ponuky sa v bode 23.2. mení Otváranie ponúk zo dňa
30.08.2018 o 13.00 hod. na deň 10.09.2018 o 13.00 hod. stredoeurópskeho času.
4. V časti B. Podmienky účasti uchádzačov bod 2. Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť
v bode 2.2.1 Požiadavka verejného obstarávateľa na predstaviteľa/-ku Tety Ety:
- písm. b) Osobnostné predpoklady - vypúšťa sa v plnom rozsahu
- v požiadavkách na Doklady – vypúšťa sa text v zátvorke (výhodou sú skúsenosti s predstaveniami
zameranými na deti a mládež)
v bode 2.2.2 Požiadavka verejného obstarávateľa na supervízora:
- v písm. a) Vzdelanie – vypúšťa sa text v zátvorke (výhodou so zameraním na učiteľský smer,
marketing, manažment, komunikáciu)
- písm. b) Osobnostné predpoklady – vypúšťa sa v plnom rozsahu
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- v požiadavkách na Doklady – vypúšťa sa text v zátvorke (výhodou sú skúsenosti s predstaveniami
zameranými na deti a mládež)
5. V časti C. Opis predmetu zákazky
názov odseku Personálne požiadavky – mení sa názov na Personálne zabezpečenie a dopĺňa sa text
nasledovne:
Požiadavky verejného obstarávateľa na personálne zabezpečenie, charakteristické a osobnostné
predpoklady sú len odporúčacieho charakteru a niektoré z nich sú zo strany verejného
obstarávateľa uvedené ako príklad (t.j. tie, ktoré sa javia pre verejného obstarávateľa ako
najvhodnejšie pre zabezpečenie uvedených činností na plnenie požadovaného predmetu zákazky).
- v bode 1. písm. b) a bodu 2. písm. b) – prezentačné schopnosti - mení sa slovo v zátvorke
(výhoda - na príp./prípadne)
- v bode 3. písm. c) – Prax - mení sa slovo v zátvorke (výhodou - na príp./prípadne)
- v bode 4. písm. a) – Vzdelanie - mení sa slovo v zátvorke (výhodou – na najlepšie)
písm. c) – Prax - vypúšťa sa z textu znenie ...a práce s ľuďmi, výhodou sú skúsenosti
s podujatiami zameranými na deti a mládež
6. V časti D. Obchodné podmienky
- V Článku I. Zmluvy v bode 1.5 sa za slovo „v časti“ dopĺňa v texte písm. A. a mení sa slovo z požiadavky na zabezpečenie: ... uvedené v Prílohe číslo 1– v časti A Personálne zabezpečenie
- V Prílohe č. 5 k časti D. súťažných podkladov/Zmluvy (Opis predmetu zákazky)
názov odseku Personálne požiadavky – mení sa názov na Personálne zabezpečenie a dopĺňa sa text
nasledovne:
Požiadavky Objednávateľa na personálne zabezpečenie, charakteristické a osobnostné
predpoklady sú len odporúčacieho charakteru a niektoré z nich sú zo strany Objednávateľa uvedené
ako príklad (t.j. tie, ktoré sa javia pre Objednávateľa ako najvhodnejšie pre zabezpečenie uvedených
činností na plnenie požadovaného predmetu Zmluvy).
- v bode 1. písm. b) a bodu 2. písm. b) – prezentačné schopnosti - mení sa slovo v zátvorke
(výhoda - na príp./prípadne)
- v bode 3. písm. c) – Prax - mení sa slovo v zátvorke (výhodou - na príp./prípadne)
- v bode 4. písm. a) – Vzdelanie - mení sa slovo v zátvorke (výhodou – na najlepšie)
písm. c) – Prax - vypúšťa sa z textu znenie ...a práce s ľuďmi, výhodou sú skúsenosti
s podujatiami zameranými na deti a mládež
S pozdravom

Ing. Milan Pavlík
riaditeľ Sekcie financovania a správy
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