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Slovensko-Banská Bystrica: Zariadenia na röntgenovú kontrolu
2020/S 222-544494
Korigendum
Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách
Tovary
(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 2020/S 209-509838)
Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ
Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ
I.1)
Názov a adresy
Úradný názov: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 42499500
Poštová adresa: Lazovná
Mesto/obec: Banská Bystrica
Kód NUTS: SK032 Banskobystrický kraj
PSČ: 974 01
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Iveta Bajerová, PaedDr. Kornélia Černá
E-mail: iveta.bajerova@financnasprava.sk
Telefón: +421 249234340 / 249234331
Fax: +421 4843413326
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.financnasprava.sk
Oddiel II: Predmet
II.1)
Rozsah obstarávania
II.1.1)

Názov:
Stacionárny skenovací systém na kontrolu nákladnej dopravy a kontajnerov

II.1.2)

Hlavný kód CPV
38582000 Zariadenia na röntgenovú kontrolu

II.1.3)

Druh zákazky
Tovary

II.1.4)

Stručný opis:
Predmetom zákazky je dodávka a montáž stacionárneho skenovacieho systému na kontrolu nákladnej dopravy
a kontajnerov za použitia RTG lúčov.
Ďalšie informácie sú uvedené v časti súťažných podkladov B.1 Opis predmetu zákazky.

Oddiel VI: Doplnkové informácie
VI.5)
Dátum odoslania tohto oznámenia:
10/11/2020
13/11/2020
S222
https://ted.europa.eu/TED

1/2

Ú. v. EÚ/S S222
13/11/2020
544494-2020-SK

VI.6)

2/2

Odkaz na pôvodné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2020/S 209-509838

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: Technická a odborná spôsobilosť
Namiesto:
Minimálna úroveň požadovaná verejným obstarávateľom podľa § 38 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní vo
vzťahu k preukázaniu podmienok účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní.
Podmienka účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona bude splnená ak zoznam podľa vyššie uvedeného bodu,
za rozhodné obdobie, bude obsahovať realizáciu dodávok rovnakého alebo podobného charakteru ako je
požadovaný predmet zákazky, pričom ich celkový objem bol minimálne vo výške 3 500 00,00 EUR vrátane
DPH.
má byť:
Minimálna úroveň požadovaná verejným obstarávateľom podľa § 38 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní vo
vzťahu k preukázaniu podmienok účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní.
Podmienka účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona bude splnená ak zoznam podľa vyššie uvedeného bodu,
za rozhodné obdobie, bude obsahovať realizáciu dodávok rovnakého alebo podobného charakteru ako je
požadovaný predmet zákazky, pričom ich celkový objem bol minimálne vo výške 3 500 000,00 EUR vrátane
DPH (slovom: trimiliónypäťstotisíc)EUR vrátane DPH.
Číslo oddielu: IV.2.2)
Miesto, kde má byť text upravený: Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Namiesto:
Dátum: 07/12/2020
Miestny čas: 09:30
má byť:
Dátum: 18/12/2020
Miestny čas: 09:30
Číslo oddielu: IV.2.7)
Miesto, kde má byť text upravený: Podmienky na otváranie ponúk
Namiesto:
Dátum: 07/12/2020
Miestny čas: 10:00
má byť:
Dátum: 18/12/2020
Miestny čas: 10:00

VII.2)

Ďalšie dodatočné informácie:
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