OZNÁMENIE O DODATOČNÝCH INFORMÁCIÁCH, INFORMÁCIÁCH O NEUKONČENOM KONANÍ
ALEBO KORIGENDE
Formulár: Príloha č. 14 podľa Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 842/2011
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
I.1)

I.2)

NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA)
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 35850370
Prešovská 48, 826 46 Bratislava-Ružinov
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
Kontaktná osoba: Ing. Andrea Beňová
Telefón: +421 248253389
Email: andrea.benova@bvsas.sk
Internetová adresa (ak je uplatniteľná): http://www.bvsas.sk
TYP OBSTARÁVACEJ INŠTITÚCIE
Druh verejného obstarávateľa: Verejný obstarávateľ (týka sa zákazky, na ktorú sa vzťahuje smernica 2004/18/ES)

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1)
II.1.1)
II.1.2)

II.1.3)

OPIS
Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa/obstarávateľa
Centrum výskumu rizík zásobovania vodou veľkého mesta – zmluvný výskum.
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
1.1 Zmluvný výskum - geografické a parametrické dáta o prvkoch siete
Príprava vstupných podkladov na rizikovú analýzu geografickej zraniteľnosti infraštruktúry. Cieľom zmluvného výskumu
bude pripraviť vstupné podklady na analýzu rizík vzhľadom na geografické vplyvy.
1.2 Zmluvný výskum - dáta o fakturovanej spotrebe vody
Príprava dát o environmentálnom a spoločenskom význame odberných miest a zabezpečenie exportu historických údajov
o spotrebe vody podľa fakturačných a prevádzkových meradiel BVS, a.s. uchovávaných v systéme ERP zadávateľa.
1.3 Zmluvný výskum - mechanizmy na udržanie aktuálnosti dát
Návrh mechanizmov na udržanie a zlepšenie dosiahnutej kvality vstupných dát podľa ich časovej premenlivosti.
1.4 Zmluvný výskum - vyhodnotenie vývoja riadenia siete
Vyhodnotenie časového a trendového vývoja riadenia siete podľa vonkajších podnetov. Výskum údajov zo systému
ASRTP bude zameraný na vyhodnotenie časových a vývojových trendov v spotrebe vody a meraných hydraulických
veličinách pre všetky prvky siete.
1.5 Zmluvný výskum - integrácia operatívnych dát
Integrácia operatívnych dát z technologického dispečingu zadávateľa a expertíza ich zjednotenia na zvolenú časovú
úroveň pre potreby vyhodnotenia reálneho stavu siete vzhľadom na rizikové faktory.
1.6 Zmluvný výskum - implementácia plánovania údržby do SIS
Implementácia plánovania údržby z pohľadu integrovania hydraulických a rizikových faktorov do SIS.
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 72246000-1
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 72220000-3, 72222000-7, 73110000-6, 73200000-4

ODDIEL IV: POSTUP
IV.1)
IV.1.1)
IV.2)
IV.2.1)
IV.2.2)

IV.2.3)

DRUH POSTUPU
Druh postupu
Druh postupu: Otvorená
ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
Referenčné číslo spisu pridelené verejným obstarávateľom/obstarávateľom
2/2012/1090600
Referenčné číslo oznámení podaných elektronickou formou
Pôvodné oznámenie odoslané cez: OJS eSender
Prihlasovacie meno: TED98
Referenčné číslo oznámenia:
rok: 2013
číslo dokumentu: 1831
2013-1831
Toto uverejnenie sa vzťahuje na nasledovné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2013/S 121-207746
z: 25.06.2013
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IV.2.4)

Dátum odoslania pôvodného oznámenia
22.06.2013

ODDIEL VI: DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1)
VI.2)
VI.3)
VI.3.1)

OZNÁMENIE ZAHŔŇA
Úprava
INFORMÁCIE O NEÚPLNOM POSTUPE PRE PRIDELENIE OBSTARÁVANÍ
INFORMÁCIE VYŽADUJÚCE ÚPRAVU ALEBO DOPLNENIE
Zmena pôvodných informácií predložených obstarávateľom

VI.3.2)
VI.3.3)
VI.3.4)

V obidvoch (ďalšie informácie nájdete v príslušných súťažných dokumentoch)
Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Dátumy, ktoré si vyžiadajú úpravu v pôvodnom oznámení
Časť: 1
Miesto, kde má byť text upravený: IV.3.4)
Namiesto:
z: 08.08.2013 12:00
Viď:
z: 19.08.2013 12:00

VI.3.5)
VI.3.6)
VI.4)
VI.5)

Časť: 2
Miesto, kde má byť text upravený: IV.3.8)
Namiesto:
z: 09.08.2013 09:00
Viď:
z: 20.08.2013 13:00
Adresy a kontaktné miesta, ktoré si vyžadujú úpravu
Text, ktorý je potrebný v originálnom oznámení doplniť
ĎALŠIE DODATOČNÉ INFORMÁCIE
DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
z: 06.08.2013
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