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Vec
Úprava súťažných podkladov verejného obstarávateľa 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, upravuje znenie súťažných podkladov
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.
Verejný obstarávateľ vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti upravuje súťažné podklady
k predmetnej nadlimitnej zákazke nasledovne:
1.

V časti A.1. Pokyny na vypracovanie ponuky, bod 17. Obsah ponuky, súťažných podkladov sa mení:
Bod 17.1.6. bude upravený v tomto znení:
- vyplnený dokument plnenie požiadaviek na predmet zákazky tak, aby z neho bolo zrejmé, že
ponúkaná služba spĺňa požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky uvedené
v Prílohe č. 3 – Plnenie požiadaviek na predmet zákazky k časti A.1, v nadväznosti na Prílohu č.
1 – Špecifikácia predmetu zákazky k časti A.2 a na časť C. Opis predmetu zákazky, týchto
súťažných podkladov.
Zároveň bude vypracovaná samostatná Príloha č. 3 – Plnenie požiadaviek na predmet zákazky,
k časti A.1 súťažných podkladov, ktorá bude uchádzačmi vyplňovaná v súlade s Prílohou č. 1
– Špecifikácia predmetu zákazky, k časti A.2 súťažných podkladov verejného obstarávateľa.

2.
-

-

V Čl. X Záruka, návrhu Rámcovej dohody /Zmluvy
v bode 10.6 sa slovo „úhrady“ nahrádza slovom „splatnosti“ v znení:
Záruka bude trvať po celú dobu trvania Zmluvy, a to až do dňa splatnosti poslednej faktúry
vystavenej Dodávateľom.
Bod 10.7 sa mení v tomto znení:
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-

Objednávateľ je povinný vrátiť Záruku alebo jej zvyšnú časť Dodávateľovi v deň splatnosti
poslednej faktúry vystavenej Dodávateľom. Za deň úhrady sa považuje deň, kedy bola príslušná
suma Záruky alebo jej časti v celosti odpísaná z účtu Objednávateľa.
V bode 10.11 sa slovo „úhrady“ nahrádza slovom „splatnosti“ v znení:
Dodávateľ musí zabezpečiť, aby Banková záruka bola platná a vymáhateľná počas celého
trvania Zmluvy, a to až do dňa splatnosti poslednej faktúry vystavenej Dodávateľom.

S pozdravom

Ing. Milan Pavlík
riaditeľ Sekcie financovania a správy
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