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

NÁZOV A ADRESY
Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00681300
Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava
Kód NUTS: SK01
Slovensko
Kontaktná osoba: Karol Meliška
Telefón: +421 948243889
Email: karol.meliska@apuen.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): https://www.olo.sk/
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/6823

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

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

ROZSAH OBSTARÁVANIA
Názov
Nákup hákových nosičov kontajnerov a umývačky zberných nádob
Referenčné číslo: VO-03-2020
Hlavný kód CPV
34144500-3
Druh zákazky
Tovary
Stručný opis:
Predmetom zákazky pre časť 1 je dodanie 2 ks nových, nepoužívaných vozidiel určených na prepravu veľkokapacitných
kontajnerov s celkovou hmotnosťou 18 t - 20 t s hákovým nosičom (ďalej aj ako "hákový nosič 18-20 t") a 1 ks nového
nepoužívaného vozidla určeného na prepravu veľkokapacitných kontajnerov s celkovou max. hmotnosťou do 26 t s
hákovým nosičom (ďalej aj ako "hákový nosič do 26 t", oba druhy vozidiel aj ako "hákové nosiče"), a to vrátane
poskytovania záručného servisu pre spoločnosť OLO a.s., podľa podmienok uvedených v súťažných podkladoch a
prílohách. Podrobná technická špecifikácia nakupovaných hákových nosičov je prílohou súťažných podkladov.
Na časť 1 predmetu zákazky bude uzavretá rámcová dohoda s 1 úspešným uchádzačom.
Predmetom zákazky pre časť 2 je dodanie 1 ks nového, nepoužívaného vozidla s celkovou hmotnosťou do 18 t s
pohonom na CNG s celokrytovou nadstavbou na mobilné umývanie zberných nádob na komunálny odpad s objemom
110L, 120L, 240L, 1100L s uzatvoreným okruhom umývania zberných nádob teplou vodou a možnosťou automatického
dávkovania prímesi dezinfekčného prostriedku a detergentu (ďalej aj ako "umývačka") vrátane poskytovania záručného
servisu pre spoločnosť OLO a.s., podľa podmienok uvedených v súťažných podkladoch a prílohách.
Podrobná technická špecifikácia nakupovanej umývačky zberných nádob je prílohou súťažných podkladov.
Na časť 2 predmetu zákazky bude uzavretá kúpna zmluva s úspešným uchádzačom.

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

DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
10.08.2020
ODKAZ NA PÔVODNÉ OZNÁMENIA
Pôvodné oznámenie odoslané cez: TED eSender
Prihlasovacie meno pre eSender: TED98
Referenčné číslo oznámenia: 2020-288538
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2020/S 119-288538
Dátum odoslania pôvodného oznámenia: 17.06.2020

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
Miesto, kde má byť text upravený: IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
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Namiesto:
13.08.2020 10:00
má byť:
19.08.2020 09:30
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Dátumy, ktoré si vyžadujú úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: IV.2
Miesto, kde má byť text upravený: IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Namiesto:
13.08.2020 10:00
má byť:
19.08.2020 10:00
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