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

NÁZOV A ADRESY
Mesto Kremnica
IČO: 00320781
Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Jana Kyselicová
Telefón: +421 452289775
Email: jana.kyselicova@kremnica.sk
Fax: +421 456742505
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): www.kremnica.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/5374

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

II.1.3)
II.1.4)

ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
Názov
Kompostáreň Kremnica
Referenčné číslo: Výst. 2021/00034
Druh zákazky
Práce
Stručný opis
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác podľa projektovej dokumentácie, ktorých výsledkom bude
výstavba novej kompostárne. Bližšia špecifikácia je uvedená v projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer.

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.5)

DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
09.11.2021

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
Dátumy, ktoré si vyžadujú úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: IV.2.2)
Miesto, kde má byť text upravený: Lehota na predkladanie ponúk
Namiesto:
11.11.2021 10:00
má byť:
19.11.2021 10:00
Časť: 2
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Dátumy, ktoré si vyžadujú úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: IV.2.7)
Miesto, kde má byť text upravený: Podmienky na otváranie ponúk
Namiesto:
11.11.2021 11:00
má byť:
19.11.2021 11:00
Časť: 3
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
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Číslo oddielu: III.1.3)
Časť č.: Technická a odborná spôsobilosť
Miesto, kde má byť text upravený: Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
Namiesto:
4. Podľa § 34 ods. 1 písm. d) v súbehu s § 35 ZVO sa požaduje predložiť certifikát manažérstva kvality vydaný
oprávnenou nezávislou inštitúciou podľa normy :
1. STN EN ISO 9001 v oblasti realizácie stavebných prác pozemné stavby
2. STN ISO 45001:2019-02 (83 3000) Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
3.Podľa § 34 ods. 1 písm. h) v súbehu s § 36 ZVO sa požaduje predložiť certifikát EMAS preukazujúci zavedenie a
uplatňovanie manažérskych systémov pre oblasť environmentálneho riadenia stavebných prác.
Verejný obstarávateľ uzná aj osvedčenie vydané príslušnými orgánmi členských štátov, resp. prijme aj iné dôkazy
predložené uchádzačom o zabezpečení manažérstva kvality, avšak musia byť rovnocenné opatreniam na zabezpečenie
manažérstva kvality, resp. na uplatňovanie environmentálnych manažérskych systémov podľa požiadaviek na vystavenie
certifikátu podľa príslušnej normy.
má byť:
4. Podľa § 34 ods. 1 písm. d) v súbehu s § 35 ZVO sa požaduje predložiť certifikát manažérstva kvality vydaný
oprávnenou nezávislou inštitúciou podľa normy :
1. STN EN ISO 9001 na predmet činnosti uskutočňovanie stavieb a ich zmien.
2. STN ISO 45001:2019-02 (83 3000) Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
3.Podľa § 34 ods. 1 písm. h) v súbehu s § 36 ZVO sa požaduje predložiť certifikát EMAS preukazujúci zavedenie a
uplatňovanie manažérskych systémov pre oblasť environmentálneho riadenia stavebných prác.
Verejný obstarávateľ uzná aj osvedčenie vydané príslušnými orgánmi členských štátov, resp. prijme aj iné dôkazy
predložené uchádzačom o zabezpečení manažérstva kvality, avšak musia byť rovnocenné opatreniam na zabezpečenie
manažérstva kvality, resp. na uplatňovanie environmentálnych manažérskych systémov podľa požiadaviek na vystavenie
certifikátu podľa príslušnej normy.
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