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Slovensko-Bratislava: Propagačné služby
2018/S 155-356786

Korigendum

Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách

Služby

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 2018/S 143-327166)

Legal Basis:
Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ
I.1) Názov a adresy

Slovenská inovačná a energetická agentúra
00002801
Bajkalská
Bratislava-Ružinov
827 99
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Rudolf Link
Telefón:  +421 905465747
E-mail: rudolf.link@siea.gov.sk 
Fax:  +421 253421019
Kód NUTS: SK010
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://www.siea.sk

Oddiel II: Predmet
II.1) Rozsah obstarávania

II.1.1) Názov:
S Kamarátkou Energiou efektívne pre deti a mládež
Referenčné číslo: NL 0818

II.1.2) Hlavný kód CPV
79342200

II.1.3) Druh zákazky
Služby

II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je komplexné technicko-organizačné zabezpečenie služieb v predpokladanom počte 100
podujatí určených pre deti a mládež, realizovaných v rámci národného projektu Žiť Energiou a agentúry SIEA,
ktoré slúžia na zvyšovanie povedomia a informovanosti širokej verejnosti o obnoviteľných zdrojoch energie a
efektívnom nízkouhlíkovom hospodárstve. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných
podkladoch verejného obstarávateľa.
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Oddiel VI: Doplnkové informácie
VI.5) Dátum odoslania tohto oznámenia:

10/08/2018

VI.6) Odkaz na pôvodné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2018/S 143-327166

Oddiel VII: Zmeny
VII.1) Informácie vyžadujúce úpravu alebo doplnenie

VII.1.2) Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: III.1.3)
Miesto, kde má byť text upravený: Požiadavky na predstaviteľa/-ku Tety Ety:
Namiesto:
b) Osobnostné predpoklady:
— schopnosť pracovať s deťmi,
— schopnosť pracovať v tíme,
— reprezentatívne vystupovanie,
— kreatívny, komunikatívny,
— dynamický, proaktívny, cieľavedomý, hravý,
— zodpovedný, so zmyslom pre detail,
— odolnosť voči stresu.
Doklady: doklad preukazujúci minimálne 5 (päť) rokov odbornej praxe v oblasti herectva (výhodou sú skúsenosti
s predstaveniami zameranými na deti a mládež).
má byť:
Doklady: doklad preukazujúci minimálne 5 (päť) rokov odbornej praxe v oblasti herectva.
Číslo oddielu: III.1.3)
Miesto, kde má byť text upravený: Požiadavky na supervízora:
Namiesto:
a) Vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie (výhodou zameranie na učiteľský smer, marketing, manažment,
komunikáciu).
b) Osobnostné predpoklady:
— organizačné a koordinačné schopnosti a zručnosti,
— zodpovedný, so zmyslom pre detail,
— odolnosť voči stresu,
— schopnosť pracovať s deťmi,
— schopnosť pracovať v tíme,
— reprezentatívne vystupovanie,
— kreatívny a komunikatívny prístup,
— dynamický, proaktívny, cieľavedomý, hravý.
Doklady: doklad preukazujúci minimálne 3 (tri) roky odbornej praxe v oblasti organizovania podujatí a práce s
ľuďmi (výhodou sú skúsenosti s podujatiami zameranými pre deti a mládež).
má byť:
a) Vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie.
Doklady: doklad preukazujúci minimálne 3 (tri) roky odbornej praxe v oblasti organizovania podujatí.
Číslo oddielu: IV.2.2)
Miesto, kde má byť text upravený: Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Namiesto:
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Dátum: 30/08/2018
Miestny čas: 10:00
má byť:
Dátum: 10/09/2018
Miestny čas: 10:00
Číslo oddielu: IV.2.7)
Miesto, kde má byť text upravený: Podmienky na otváranie ponúk
Namiesto:
Dátum: 30/08/2018
Miestny čas: 13:00
má byť:
Dátum: 10/09/2018
Miestny čas: 13:00
Číslo oddielu: VI.3)
Miesto, kde má byť text upravený: Doplňujúce informácie:
Namiesto:
Verejný obstarávateľ upozorňuje, že sa uplatňuje znenie § 48 ZVO za nasledujúcich podmienok: Verejný
obstarávateľ odporúča záujemcom, aby žiadosť o vysvetlenie doručili v písomnej forme, a to najneskôr v
termíne do 15.8.2018 do 14.00 hod. SEČ tak, aby bolo možné v zákonom stanovenej lehote podľa § 48 ZVO
žiadosť spracovať a všetkým záujemcom vysvetlenie včas poskytnúť.
má byť:
Verejný obstarávateľ upozorňuje, že sa uplatňuje znenie § 48 ZVO za nasledujúcich podmienok: Verejný
obstarávateľ odporúča záujemcom, aby žiadosť o vysvetlenie doručili v písomnej forme, a to najneskôr v
termíne do 27.8.2018 do 14.00 hod. SEČ tak, aby bolo možné v zákonom stanovenej lehote podľa § 48 ZVO
žiadosť spracovať a všetkým záujemcom vysvetlenie včas poskytnúť.

VII.2) Ďalšie dodatočné informácie:


