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

NÁZOV A ADRESY
Slovenský zväz biatlonu
IČO: 35656743
Partizánska cesta 71 , 974 01 Banská Bystrica
Slovensko
Kontaktná osoba: Viera Sotníková
Telefón: +421 905317598
Email: sotnikova.viera@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)

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

II.1.3)
II.1.4)

ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
Názov
Investičné projekty v Národnom biatlonovom centre v Osrblí - Koliesková a bežecká dráha
Referenčné číslo: 01/WYP/SZB/2021
Druh zákazky
Práce
Stručný opis
V rámci komplexného riešenia kolieskovej a bežeckej dráhhy (KBD) sa uvažuje s využitím areálu štadióna ako
ťažiskového priestoru pre systém KBD : štart cieľ priebežné kolá strelnice trestné kolo, ďalej v priestore areálu je
zabezpečená nevyhnutná infraštruktúra, vybavenie a zázemie pre súťaže, tréningy a pre divákov.
V rámci stavebných úprav sa uvažuje s úpravou asfaltových plôch v rozsahu nevyhnutnom pre regulérne súťaže a
tréning všetkých kategórií.
Navrhnutá je osobitná vzduchovková strelnica, úprava trestného kola a nájazdu na premostenie.
Rozsah úpravy plôch s asfaltovým povrchom a nevyhnutné TÚ plochy sú odvodené od celkového usporiadania
funkčného prevádzkového riešenia KBD ( štart cieľ priebežné kolo strelnice a trestné kolo ) a prepojenia plochy s
doplňujúcimi plochami a zázemím.
Rozsah predmetu zákazky je riešený v projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer, ktoré tvoria záväznú časť
súťažných podkladov.

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.5)

DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
25.11.2021

ODDIEL VII: ZMENY
VII.1) INFORMÁCIE VYŽADUJÚCE ÚPRAVU ALEBO DOPLNENIE
VII.1.1)Dôvod zmeny
Zmena pôvodných informácií predložených obstarávateľom
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: III.1)
Miesto, kde má byť text upravený: III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Namiesto:
Minimálna požadovaná úroveň štandardov
AD 2: Požiadavky na 1 stavbyvedúceho. Splnenie podmienky účasti uchádzač preukáže:
- Osvedčením o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúceho s odborným zameraním inžinierske stavby, t.j.
Osvedčenie SKSI o vykonaní odbornej skúšky podľa zákona c. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a
autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov resp. obdobne osvedčenie vydané v krajine EU;
- minimálne 3 ročná prax v oblasti predmetu zákazky (výstavbu a alebo rekonštrukcia cesty, chodníkov, pozemných
komunikácií), čo preukáže predložením profesijného životopisu.
má byť:
Minimálna požadovaná úroveň štandardov
AD 2: Požiadavky na 1 stavbyvedúceho. Splnenie podmienky účasti uchádzač preukáže:
- Osvedčením o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúceho s odborným zameraním inžinierske stavby, t.j.
Osvedčenie SKSI o vykonaní odbornej skúšky podľa zákona c. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a
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autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov resp. obdobne osvedčenie vydané v krajine EU;
- minimálne 3 ročná prax v oblasti predmetu zákazky (t.j. min. výstavbu a alebo rekonštrukcia cesty, chodníkov,
pozemných komunikácií), čo preukáže predložením profesijného životopisu.
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