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

NÁZOV A ADRESY
Prvá Obchodná, s.r.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 44219482
Cabajská 28 , 949 01 Nitra
Kód NUTS: SK032
Slovensko
Kontaktná osoba: Milan Kozický
Telefón: +421 915183450
Email: milankozicky@yahoo.com
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): https://www.medaren.sk/
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/19953

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

II.1.2)
II.1.3)
II.1.4)

ROZSAH OBSTARÁVANIA
Názov
Systém pre monitorovanie včelieho úľa (Beehive Monitor)
Referenčné číslo: 1-2018
Hlavný kód CPV
38552000-9
Druh zákazky
Tovary
Stručný opis:
Systém senzorov na sledovanie včelieho úľa s centrálnym monitoringom. Predmet zákazky sa skladá z 2 častí:
Časť 1: Dodanie projektovej dokumentácie na systém senzorov na sledovanie včelieho úľa s centrálnym monitoringom:
Zariadenie má sledovať pomocou rôznych senzorov správanie sa úľa s včelami. Podrobný opis časti 1 predmetu zákazky
sa nachádza v súťažných podkladoch.
Časť 2: Softvér pre informačný systém včelstiev: softvér zabezpečujúci nepretržité sledovanie a monitorovanie
vybraných ukazovateľov včelieho úľa. Podrobný opis časti 2 predmetu zákazky sa nachádza v súťažných podkladoch.

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

DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
09.10.2018
ODKAZ NA PÔVODNÉ OZNÁMENIA
Pôvodné oznámenie odoslané cez: TED eSender
Prihlasovacie meno pre eSender: TED98
Referenčné číslo oznámenia: 2018-426573
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2018/S 189-426573
Dátum odoslania pôvodného oznámenia: 28.09.2018

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
Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: I.3)
Miesto, kde má byť text upravený: I.3) Komunikácia
Namiesto:
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanieprofilov/zakazky/19953
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
má byť:
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na:
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https://josephine.proebiz.com/sk/tender/1167/summary
Ďalšie informácie možno získať na: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/1167/summary
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/1167/summary
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: VI.3)
Miesto, kde má byť text upravený: VI.3) Doplňujúce informácie:
Namiesto:
1.Súťažné podklady s prílohami sú zverejnené v profile verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ (osoba podľa § 8
ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní) bude zverejňovať všetky vysvetlenia, prípadné zmeny, doplnenia a odpovede na
prijate žiadostí o nápravu na svojom profile v rámci danej zákazky. Záujemca môže požiadať o poskytnutie súťažných
podkladov na kontaktnej emailovej adrese uvedenej v oznámení. Žiadosť musí byť napísaná v slovenskom alebo českom
jazyku. Na žiadosti napísané v iných jazykoch sa nebude reagovať.
2. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a uchádzačom bude prebiehať aj elektronicky prostredníctvom emailu
bez následného doručenia informácie v listinnej podobe ak v súťažných podkladoch nie je stanovené inak. Na tento účel
u verejného obstarávateľa slúži emailová adresa uvedená v oznámení.
5. Zábezpeka ponuky sa vyžaduje:
Pre časť 1 vo výške 5 400 EUR.
Pre časť 1 vo výške 3 500 EUR.
má byť:
1. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii v celom procese obstarávania, tj. pred aj po lehote na predkladanie ponúk
postupovať v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému
JOSEPHINE. Pravidlá pre doručovanie zásielok: zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi okamihom jej
prevzatia. Za okamih prevzatia sa považuje okamih, od kedy má adresát objektívnu možnosť oboznámiť sa sjej
obsahom, tj. akonáhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície.
2. Ponuka bude vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní a vložená do
systému JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/.
Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. Autentifikáciu je možné previesť dvoma spôsobmi:
a.)v systému JOSEPHINE registráciou a prihlásením pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a
bezpečnostným osobnostným kódom (eID) alebo
b.)použitím autorizačného kódu, ktorý bude poslaný na adresu sídla firmy uchádzača v listovej podobe formou
doporučenej pošty. Lehota na tento úkon sú 4 pracovné dni a je potreba s touto dobou počítať pri vkladaní ponuky.
Autentifikovaný uchádzač si po prihlásení do systému JOSEPHINE v Prehľade zákaziek vyberie predmetnú zákazku a
vloží svoju ponuku do určeného formulára na príjem ponúk, ktorý nájde v záložke Ponuky.
Súťažné podklady a ostatná dokumentácia k predmetnému obstarávaniu je uverejnená v príslušnej zákazke v systéme
JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/sk/tender/1167/summary, čím verejný
obstarávateľ umožní neobmedzený a priamy prístup k podkladom.
5. Zábezpeka ponuky sa vyžaduje:
Pre časť 1 vo výške 5 400 EUR.
Pre časť 2 vo výške 3 500 EUR.
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: II.2.7)
Miesto, kde má byť text upravený: II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného
systému
Namiesto:
Trvanie v mesiacoch: 6
má byť:
Trvanie v mesiacoch: 7
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Dátumy, ktoré si vyžadujú úpravu v pôvodnom oznámení
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Číslo oddielu: IV.2.2)
Miesto, kde má byť text upravený: IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účas
Namiesto:
12.11.2018 10:00
má byť:
23.11.2018 10:00
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: IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Namiesto:
12.11.2018 11:00
má byť:
23.11.2018 11:00
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