
OZNÁMENIE O OPRAVE POSTUPU ZADÁVANIA PODLIMITNEJ ZÁKAZKY
 Formulár: Formulár č. 8  podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z. 

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1.    NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA)

Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
IČO:  30794544
Židovská 1, 815 15 Bratislava
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  E-aukcie, s.r.o., Svoradova 1, 811 03 Bratislava
Kontaktná osoba: Barbora Bíziková
Mobil: +421 901702111
Telefón: +421 238100111
Fax: +421 254415348
Email: bizikova@dobryvyber.sk

I.2.    Druh verejného obstarávateľa a hlavný predmet alebo predmety činnosti
Organizácia riadená verejným právom
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona:
§ 6 ods. 1 písm. d)

I.2.2.    Hlavný predmet alebo predmety činnosti:
Rekreácia, kultúra a náboženstvo

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1.    Opis

II.1.1.    Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa
Nákup plynu

II.1.2.    Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Predmetom zákazky je nákup plynu pre odberné miesta vereného obstarávateľa v Bratislave: Gorkého č. 17-
(4101512397) (SKSPPDIS010130001177), Židovská č. 1- (4100012834) (SKSPPDIS000110105917), Mlynská dolina č. 47
: 4100008052 (SKSPPDIS00011019383).

II.1.3.    Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 09123000-7 

ODDIEL IV: POSTUP
IV.2.    Administratívne informácie

IV.2.1.    Evidenčné číslo spisu pridelené verejným obstarávateľom
01/22/12/2013/VO/Tovar

IV.2.2.    Evidenčné číslo oznámenia
Evidenčné číslo oznámenia (číslo dokumentu):  20215
Evidenčné číslo oznámenia (rok):  2013
Číslo oznámenia vo VVO: 20215-WYT, číslo VVO 252/2013 z 23.12.2013

IV.2.3.    Predchádzajúce oznámenie týkajúce sa tejto zákazky
Nie

IV.2.4.    Dátum odoslania pôvodného oznámenia
22.12.2013

ODDIEL VI: DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.    Oznámenie zahŕňa

Oprava
VI.3.    Informácie vyžadujúce úpravu

VI.3.1.
Zmena pôvodných informácií predložených verejným obstarávateľom

VI.3.2    Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Miesto, kde má byť text upravený:
VI.2. Ďalšie doplňujúce informácie
Namiesto:
Bod (1) Opis osobitných podmienok: Registrácie a povolenia na podnikanie v energetike s rozsahom podnikania dodávka
plynu podľa rozhodnutia URSO(úradu pre reguláciu sieťových odvetví ) v súlade s § 6zákona č. 251/2012 Z.z o
energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov , nariadení vlády a súvisiacej
legislatívy o splnení podmienok a registrácii pre dodávky zemného plynu, elektriny a súvisiacich služieb platné min.
počas trvania budúcej zmluvy - doklady predloží v origináloch alebo overených kópiách. 
K bodu (1) Minimálne požiadavky: (1)originál alebo úradne osvedčenú kópiu platného dokladu - povolenia Úradu pre
reguláciu sieťových odvetví v súlade s § 6 zákona č. 251/2012 o energetike a o zmene niektorých zákonov na predmet
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podnikania v energetike s rozsahom podnikania - dodávku plynu, ktoré je platné na územie miesta dodávky plynu. 
(2)Predloženie čestného vyhlásenia o uzavretí zmluvy na rok 2014 alebo o začatí rokovania o uzatvorení zmluvy s 
prevádzkovateľom distribučnej sústavy a o distribúcii a prístupe do distribučnej sústavy v roku 2014 na území plnenia
predmetu tejto zákazky. 
(3)Predloženie čestného vyhlásenia o začatí rokovania s prevádzkovateľom prenosovej sústavy o uzatvorení zmluvy o
zúčtovaní odchýlky na rok 2014 a to v origináli alebo úradne osvedčenej kópii 
(4)Predložením rozhodnutia o pridelení EIC kódu (originál alebo overená kópia) alebo čestného prehlásenia o pridelení
EIC kódu. 
Bod (2) O Súťažné podklady si uchádzač môže požiadať v stanovenej lehote uvedenej v tejto výzve emailom na adrese
bizikova@dobryvyber.sk alebo poštou na adrese E-aukcie, s.r.o. Svoradova 1, 811 03 Bratislava. 
Bod (3) Všetky dokumenty a informácie, ktoré je verejný obstarávateľ povinný zverejňovať v súlade so zákonom č. 
25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov budú 
zverejnené na stránke verejného obstarávateľa. 
Bod (4) Informácie o elektronickej aukcii budú podrobne uvedené v súťažných podkladoch, aj so spôsobom a časom
uplatnenia e-aukcie. 
Bod (5) Lehota viazanosti ponúk končí dňom 31.5.2014
Viď:
Bod (1) Opis osobitných podmienok: Registrácie a povolenia na podnikanie v energetike s rozsahom podnikania dodávka
plynu podľa rozhodnutia URSO(úradu pre reguláciu sieťových odvetví ) v súlade s § 6zákona č. 251/2012 Z.z o
energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov , nariadení vlády a súvisiacej
legislatívy o splnení podmienok a registrácii pre dodávky zemného plynu, elektriny a súvisiacich služieb platné min.
počas trvania budúcej zmluvy - doklady predloží v origináloch alebo overených kópiách. 
K bodu (1) Minimálne požiadavky: (1)originál alebo úradne osvedčenú kópiu platného dokladu - povolenia Úradu pre
reguláciu sieťových odvetví v súlade s § 6 zákona č. 251/2012 o energetike a o zmene niektorých zákonov na predmet
podnikania v energetike s rozsahom podnikania - dodávku plynu, ktoré je platné na územie miesta dodávky plynu. 
(2)Predloženie čestného vyhlásenia o uzavretí zmluvy na rok 2014 alebo o začatí rokovania o uzatvorení zmluvy s 
prevádzkovateľom distribučnej sústavy a o distribúcii a prístupe do distribučnej sústavy v roku 2014 na území plnenia
predmetu tejto zákazky. 
 
Bod (2) O Súťažné podklady si uchádzač môže požiadať v stanovenej lehote uvedenej v tejto výzve emailom na adrese
bizikova@dobryvyber.sk alebo poštou na adrese E-aukcie, s.r.o. Svoradova 1, 811 03 Bratislava. 
Bod (3) Všetky dokumenty a informácie, ktoré je verejný obstarávateľ povinný zverejňovať v súlade so zákonom č. 
25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov budú 
zverejnené na stránke verejného obstarávateľa. 
Bod (4) Informácie o elektronickej aukcii budú podrobne uvedené v súťažných podkladoch, aj so spôsobom a časom
uplatnenia e-aukcie. 
Bod (5) Lehota viazanosti ponúk končí dňom 31.5.2014
 
Časť: 1

VI.3.3.    Dátumy, ktoré si vyžiadajú úpravu v pôvodnom oznámení
Miesto, kde má byť text upravený: IV.2.2. Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov
Namiesto: 16.01.2014 09:00
Viď: 22.01.2014 10:00
 
Časť: 2

VI.3.3.    Dátumy, ktoré si vyžiadajú úpravu v pôvodnom oznámení
Miesto, kde má byť text upravený: IV.2.3. Lehota na predkladanie ponúk
Namiesto: 16.01.2014 09:00
Viď: 22.01.2014 10:00
 
Časť: 3

VI.3.3.    Dátumy, ktoré si vyžiadajú úpravu v pôvodnom oznámení
Miesto, kde má byť text upravený: IV.2.4. Podmienky otvárania ponúk
Namiesto: 16.01.2014 09:30
Viď: 22.01.2014 10:30

VI.5.    Dátum odoslania tohto oznámenia
14.01.2014
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