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OZNÁMENIE O DODATOČNÝCH INFORMÁCIÁCH, INFORMÁCIÁCH O NEUKONČENOM KONANÍ
ALEBO KORIGENDE
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
I.1)

NÁZOV A ADRESY
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00002801
Bajkalská 27, 827 99 Bratislava-Ružinov
Kód NUTS: SK01
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Vladimír Pokojný
Telefón: +421 258248207
Email: vladimir.pokojny@siea.gov.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): www.siea.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/12

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

II.1.2)

II.1.3)
II.1.4)

ROZSAH OBSTARÁVANIA
Názov
Zabezpečenie autobusu na vodíkový pohon s obsluhou / s vodičom
Referenčné číslo: NL032021
Hlavný kód CPV
60172000-4
Hlavný kód CPV, doplnkový slovník:
CB44-3 - Na vodíkový pohon
Druh zákazky
Služby
Stručný opis:
Predmetom zákazky je zabezpečenie autobusu na vodíkový pohon, bližšie špecifikovaného v súťažných podkladoch v
opise predmetu zákazky. Autobus bude využívaný v rámci národného projektu Žiť energiou (ďalej len NP ŽE),
implementovaného Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou, na účely statickej a dynamickej prezentácie
bezemisných hromadných dopravných prostriedkov, autobusov, a prezentovať ich možnosti využitia v hromadnej
doprave pre širokú a odbornú verejnosť na rôznych podujatiach organizovaných v rámci NP ŽE. Pre účely prezentácie
vyššie uvedených aktivít, verejný obstarávateľ bude akceptovať ponuku autobusu, ktorý bude určený buď na dopravu v
meste, ako napríklad mestský autobus, alebo určený na dopravu v okolí miest, ako napríklad prímestský autobus, alebo
autobus určený na diaľkovú dopravu cestujúcich.

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.5)
VI.6)

DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
29.06.2021
ODKAZ NA PÔVODNÉ OZNÁMENIA
Pôvodné oznámenie odoslané cez: eNotices
Prihlasovacie meno pre eSender: TED98
Referenčné číslo oznámenia: 2021-281302
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2021/S 107-281302
Dátum odoslania pôvodného oznámenia: 31.05.2021

ODDIEL VII: ZMENY
VII.1) INFORMÁCIE VYŽADUJÚCE ÚPRAVU ALEBO DOPLNENIE
VII.1.1)Dôvod zmeny
Zmena pôvodných informácií predložených obstarávateľom
Toto oznámenie upravuje text pôvodného oznámenia
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Dátumy, ktoré si vyžadujú úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: IV.2.2)
Miesto, kde má byť text upravený: Lehota na predkladanie ponúk
Namiesto:
1/2

06.07.2021 13:00
má byť:
27.07.2021 13:00
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Dátumy, ktoré si vyžadujú úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: IV.2.7)
Miesto, kde má byť text upravený: Podmienky otvárania ponúk
Namiesto:
06.07.2021 13:30
má byť:
27.07.2021 13:30
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