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OZNÁMENIE O OPRAVE
HLAVIČKA FORMULÁRA
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1)

NÁZOV A ADRESY
Slovenská inovačná a energetická agentúra
IČO: 00002801
Bajkalská 27, 827 99 Bratislava-Ružinov
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Ľubor Pivoň
Telefón: +421 908624554 / 911895493
Email: lubor.pivon@siea.gov.sk
Fax: +421 253421019
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): http://www.siea.sk

ODDIEL II: PREDMET
II.1)
II.1.1)

II.1.3)
II.1.4)

ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
Názov
Prezentačné predmety
Referenčné číslo: PL1118
Druh zákazky
Tovary
Stručný opis
Predmetom zákazky Prezentačné predmety je komplexné technické zabezpečenie (grafika, tvorba, potlač, výroba a
dodanie tovaru) prezentačných predmetov, ktoré slúžia na doplnenie a dotváranie jednotlivých aktivít a podujatí
realizovaných v rámci projektu Žiť energiou a agentúry SIEA, ako aj na zvyšovanie povedomia a informovanosti širokej
verejnosti o činnostiach, ktoré sú súčasťou tohto projektu a agentúry samotnej.
Predmetom zákazky je tvorba a výroba finálnych prezentačných predmetov a materiálov, vrátane ich potlače a dodania
verejnému obstarávateľovi.

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.5)

DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
06.08.2018

ODDIEL VII: ZMENY
VII.1) INFORMÁCIE VYŽADUJÚCE ÚPRAVU ALEBO DOPLNENIE
VII.1.1)Dôvod zmeny
Zmena pôvodných informácií predložených obstarávateľom
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: III.1.3
Miesto, kde má byť text upravený: Technická a odborná spôsobilosť
Namiesto:
Úplné znenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia uchádzačov je uvedené v súťaž. podkladoch, v časti
D.- Podmienky účasti uchádzačov.
má byť:
Verejný obstarávateľ v súlade s technickou a odbornou spôsobilosťou uchádzača bude požadovať aj :
-- predložiť v zmysle § 34 ods. 1 písm. d) ZVO - Opisom opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na
zabezpečenie kvality - uchádzač predloží certifikát kvality ISO 9001 alebo ekvivalent v oblasti rovnakej alebo podobnej,
ako je predmet zákazky. Doklad uchádzač doloží originálom alebo jeho úradne osvedčenou kópiou.
6.Verejný obstarávateľ požaduje predložiť v zmysle § 34 ods. 1 písm. m) bod 2 ZVO doklady, ak ide o tovar, ktorý sa
má dodať,
6.1. certifikátmi alebo potvrdeniami s jasne identifikovanými odkazmi na technické špecifikácie alebo technické normy
vzťahujúce sa na tovar, vydanými orgánmi kontroly kvality alebo určenými orgánmi s právomocou posudzovať zhodu.
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Úplné znenie podmienok účasti týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti uchádzačov je uvedené v súťaž.
podkladoch, v časti D.- Podmienky účasti uchádzačov.
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