OZNÁMENIE O OPRAVE POSTUPU ZADÁVANIA PODLIMITNEJ ZÁKAZKY
Formulár: Formulár č. 8 podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z.
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1.

I.2.

I.2.2.

NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA)
Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
IČO: 00603392
Novoveská 17/A, 843 10 Bratislava-Devínska Nová Ves
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Novoveská 17/A, 843 10 Bratislava
Kontaktná osoba: Ing. Valéria Floreková
Mobil: +421 915746331
Telefón: +421 260201438
Email: valeria.florekova@mudnv.sk
Fax: +421 260201420
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.devinskanovaves.sk
Druh verejného obstarávateľa a hlavný predmet alebo predmety činnosti
Regionálny alebo miestny orgán
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona:
§ 6 ods. 1 písm. b)
Hlavný predmet alebo predmety činnosti:
Všeobecné verejné služby

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1.
II.1.1.
II.1.2.
II.1.3.

Opis
Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa
Zateplenie MŠ M. Marečka 16
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
zateplenie budovy materskej školy v rozsahu podľa súťažných podkladov
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 45214100-1
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 45321000-3

ODDIEL IV: POSTUP
IV.2.
IV.2.1.
IV.2.2.

IV.2.4.

Administratívne informácie
Evidenčné číslo spisu pridelené verejným obstarávateľom
910/2015
Evidenčné číslo oznámenia
Evidenčné číslo oznámenia (číslo dokumentu): 3833/2015
Evidenčné číslo oznámenia (rok): 2015
Číslo oznámenia vo VVO: 7055-WYP, číslo VVO 64/2015 z 31.03.2015
Dátum odoslania pôvodného oznámenia
30.03.2015

ODDIEL VI: DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.
VI.3.

VI.3.2

Oznámenie zahŕňa
Oprava
Informácie vyžadujúce úpravu
VI.3.1.
Zmena pôvodných informácií predložených verejným obstarávateľom
Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Miesto, kde má byť text upravený:
v čl. III.1.3
Namiesto:
podľa § 28 ods.1 písm. g) zákona - údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácii riadiacich
zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác
Uchádzač predloží nasledovné doklady o odbornej spôsobilosti:
- doklad o odbornej spôsobilosti - stavbyvedúci podľa zák. č. 236/2000 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zák. č. 138/1992
Zb. v znení zák. č. 554/2001 o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších
predpisov s odbornou spôsobilosťou na inžinierske stavby
Viď:
podľa § 28 ods.1 písm. g) zákona - údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácii riadiacich
1/2

zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác
Uchádzač predloží nasledovné doklady o odbornej spôsobilosti:
- doklad o odbornej spôsobilosti - stavbyvedúci podľa zák. č. 236/2000 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zák. č. 138/1992
Zb. v znení zák. č. 554/2001 o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších
predpisov s odbornou spôsobilosťou na pozemné stavby

VI.3.3.

VI.3.3.

VI.5.

Časť: 1
Dátumy, ktoré si vyžiadajú úpravu v pôvodnom oznámení
Miesto, kde má byť text upravený: IV.2.3
Namiesto: 21.04.2015 09:00
Viď: 05.05.2015 09:00
Časť: 2
Dátumy, ktoré si vyžiadajú úpravu v pôvodnom oznámení
Miesto, kde má byť text upravený: IV.2.4
Namiesto: 21.04.2015 10:00
Viď: 05.05.2015 10:00
povodne pridelene cislo spisu 910/2015 bolo zmenené na číslo 941/2015
Dátum odoslania tohto oznámenia
13.04.2015
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