OZNÁMENIE O OPRAVE
HLAVIČKA FORMULÁRA
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1)

NÁZOV A ADRESY
Mesto Krásno nad Kysucou
IČO: 00314072
1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Eva Tvrdá
Telefón: +421 905975147
Email: eva.tvrda@mestokrasno.sk
Fax: +421 414385240
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): https://www.mestokrasno.sk/

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

II.1.3)
II.1.4)

ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
Názov
REKONŠTRUKCIA ZARIADENIA OPATROVATEĽSKÝCH SLUŽIEB V KRÁSNE NAD KYSUCOU
Referenčné číslo: 1/2021/VO
Druh zákazky
Práce
Stručný opis
Zámerom stavebných prác je zrekonštruovať skutkový objekt , zmodernizovať vnútorné priestory a zároveň zrealizovať
prístavbu , ktorá navýši kapacitu na 11 osôb .
V rámci prístavby sa navrhuje bezbariérový vstup a výťah , ktorý zaistí bezpečný a pohodlný pohyb v celom objekte aj
pre osoby s pohybovým obmedzením .
Pre zníženie energetickej náročnosti budovy dôjde k zatepleniu skutkových exteriérových konštrukcií ako aj zateplenie
nových konštrukcií . Celý objekt bude zastrešený novou strešnou konštrukciou sedlového tvaru .
V rámci projektu budú riešené aj vonkajšie parkovacie plochy a terénne úpravy pozemku.

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.5)

DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
28.07.2021

ODDIEL VII: ZMENY
VII.1) INFORMÁCIE VYŽADUJÚCE ÚPRAVU ALEBO DOPLNENIE
VII.1.1)Dôvod zmeny
Zmena pôvodných informácií predložených obstarávateľom
Časť: 1
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: III.1.3)
Časť č.: Technická a odborná spôsobilosť
Miesto, kde má byť text upravený: Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
Namiesto:
2. Podľa §34 ods. 1 písm. g) ZVO :
2.1. uchádzač predloží doklad o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe v zmysle zákona č. 138/1992 Zb.
o autorizovaných architektoch a stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov a to osvedčenie vydané Slovenskou
komorou stavebných inžinierov (SKSI) pre výkon činnosti stavbyvedúci s odborným zameraním 10- Pozemné stavby a a
stavbyvedúceho s odborným zameraním Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb elektrotechnické
zariadenia,, resp. rovnocenný doklad o odbornej spôsobilosti osôb podľa predpisov členského štátu ich pôvodu.
má byť:
2. Podľa §34 ods. 1 písm. g) ZVO :
2.1. uchádzač predloží doklad o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe v zmysle zákona č. 138/1992 Zb.
o autorizovaných architektoch a stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov a to osvedčenie vydané Slovenskou
komorou stavebných inžinierov (SKSI) pre výkon činnosti stavbyvedúci s odborným zameraním 10- Pozemné stavby,
resp. rovnocenný doklad o odbornej spôsobilosti osôb podľa predpisov členského štátu ich pôvodu.
Časť: 2
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VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: III.1.3)
Časť č.: Technická a odborná spôsobilosť
Miesto, kde má byť text upravený: Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
Namiesto:
2. Podľa §34 ods. 1 písm. g) ZVO :
2.3
má byť:
2.3 platné oprávnenie na montáž vyhradených technických zariadení zdvíhacích do funkčného celku na mieste jeho
budúcej prevádzky (M) podľa § 18 ods. 1 písm. c) Vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej
republiky č. 508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s
technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia,
ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia (ďalej len Vyhláška č. 508/2009 Z. z.), ktorým je oprávnenie
zamestnávateľa podľa § 3 ods. 1 na uvedenú činnosť v zmysle § 15 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a
ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o BOZP) na montáž vyhradených
technických zariadení zdvíhacích skupiny A c1 výťah a zdvíhacia plošina, ktorá je trvalou súčasťou budovy a objektu.
Časť: 3
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: III.1.3)
Časť č.: Technická a odborná spôsobilosť
Miesto, kde má byť text upravený: Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
Namiesto:
2. Podľa §34 ods. 1 písm. g) ZVO :
2.4
má byť:
2.4. platné oprávnenie na činnosť definovanú v § 12 ods. 1 Vyhlášky č. 508/2009 Z. z., ktorou sú odborné prehliadky a
odborné skúšky výhradných technických zariadení zdvíhacích v rozsahu A, ktorým je oprávnenie na činnosť v zmysle §
15 ods. 1 zákona o BOZP, t. j. platné osvedčenie vydané oprávnenou osobou na činnosť revízneho technika minimálne v
rozsahu A.
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