
OZNÁMENIE O OPRAVE POSTUPU ZADÁVANIA PODLIMITNEJ ZÁKAZKY
 Formulár: Formulár č. 8  podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z. 

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1.    NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA)

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
IČO:  42499500
Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  Mierová 23, 815 11 Bratislava
Kontaktná osoba: PaedDr. Kornélia Černá, Kristína Juhászová
Telefón: +421 248273342 / 248273368
Fax: +421 4843413326
Email: kristina.juhaszova@financnasprava.sk; kornelia.cerna@financnasprava.sk

I.2.    Druh verejného obstarávateľa a hlavný predmet alebo predmety činnosti
Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona:
§ 6 ods. 1 písm. a)

I.2.2.    Hlavný predmet alebo predmety činnosti:
Všeobecné verejné služby

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1.    Opis

II.1.1.    Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa
Rekonštrukcia Daňovej školy v Banskej Bystrici

II.1.2.    Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác spojených s rekonštrukciou budovy Daňovej školy  
na Lazovnej ulici č. 63 v Banskej Bystrici, podľa projektovej dokumentácie, vypracovanej Ing. Elenou Šufliarskou,  
Švermova 49, 974 04 Banská Bystrica, ktorá tvorí prílohu č. 1 k týmto súťažným podkladom. 
Predmetom zákazky sú stavebné práce, ktoré budú pozostávať z: 
-výmeny väčšej časti okien - demontáže pôvodných drevených okien, dodávky a montáže nových plastových okien
vrátane vnútorných a vonkajších parapetov, úpravy ostení a súvisiacich stavebných prác, 
-výmeny zasklenej schodiskovej steny, 
-demontáže hliníkového obvodového plášťa FEAL vrátane slnolamov,  
-zateplenia obvodového plášťa budovy kontaktným zatepľovacím systémom s použitím polystyrénu, 
-zateplenia plochej strechy nad 1. nadzemným podlažím, 
-úprav nášľapnej vrstvy rampy pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu, 
-a súvisiacich stavebných a dokončovacích prác. 
Podrobne je opis prác uvedený v projektovej dokumentácii a príslušných technických správach. 
Presný rozsah stavebných prác je uvedený vo výkazu výmer.

II.1.3.    Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 45213150-9 
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 45262500-6,  45261400-8,  45262100-2,  45262650-2,  45410000-4,  45421100-5,  45321000-3,
45312310-3,  45261410-1,  45420000-7,  45440000-3 

ODDIEL IV: POSTUP
IV.2.    Administratívne informácie

IV.2.1.    Evidenčné číslo spisu pridelené verejným obstarávateľom
2013/64531 

IV.2.2.    Evidenčné číslo oznámenia
Evidenčné číslo oznámenia (číslo dokumentu):  186
Evidenčné číslo oznámenia (rok):  2013
Číslo oznámenia vo VVO: 15813-WYP, číslo VVO 186/2013 z 24.09.2013

IV.2.3.    Predchádzajúce oznámenie týkajúce sa tejto zákazky
Nie

IV.2.4.    Dátum odoslania pôvodného oznámenia
20.09.2013

ODDIEL VI: DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.    Oznámenie zahŕňa

Oprava
VI.3.    Informácie vyžadujúce úpravu
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VI.3.1.
Zmena pôvodných informácií predložených verejným obstarávateľom
 
Časť: 1

VI.3.2    Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Miesto, kde má byť text upravený:
II.2.2
Namiesto:
170 000,0000 EUR
Viď:
197 000,0000 EUR
 
Časť: 2

VI.3.2    Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Miesto, kde má byť text upravený:
II.3
Namiesto:
12
Viď:
maximálna horná hranica 12 mesiacov
 
Časť: 3

VI.3.2    Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Miesto, kde má byť text upravený:
VI.2.
Namiesto:
Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti v tomto verejnom obstarávaní musia byť platné a
musia obsahovať pravdivé a neskreslené informácie. Uchádzač, ktorý požadované doklady nepredloží v plnom rozsahu
požadovanom verejným obstarávateľom alebo predloží neplatný/é doklad/y, alebo predloží nepravdivé a skreslené
informácie, bude z tohto postupu verejného obstarávania vylúčený. 
 
Verejný obstarávateľ uzná rovnocenné potvrdenie vydané príslušným úradom iného členského štátu EÚ, ktorým
uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti v tomto postupe verejného obstarávania. Verejný obstarávateľ príjme
aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom. 
 
Spôsob vyžiadania a prevzatia súťažných podkladov: Záujemca doručí písomnú žiadosť o súťažné podklady vyhotovenú
v slovenskom jazyku na adresu verejného obstarávateľa v lehote určenej na predkladanie žiadostí o súťažné podklady.
Na základe takto doručenej žiadosti o súťažné podklady bude každému záujemcovi umožnený prístup k súťažným
podkladom a všetkým ďalším dokumentom patriacim k zadávanej zákazke v elektronickej forme po jeho prihlásení na
portáli https://www.ezakazky.sk/frsr. Písomná žiadosť o súťažné podklady musí obsahovať kompletné identifikačné
údaje záujemcu ( názov, poštová adresa , ak je doručovacia poštová adresa iná, tak i doručovacia poštová adresa,
elektronická adresa určená pre oficiálnu komunikáciu v tomto postupe zadávania zákazky, IČO, údaje osoby oprávnenej
konať v tomto postupe zadávania zákazky v mene záujemcu, telefonický kontakt a elektronická adresu tejto osoby).
Písomné žiadosti o súťažné podklady musia byť doručené na adresu verejného obstarávateľa poštou, kuriérom, osobne,
alebo elektronicky v lehote na predkladanie žiadostí o súťažné podklady, t.j. najneskôr do 11.10.2013.
Viď:
Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti v tomto verejnom obstarávaní musia byť platné a
musia obsahovať pravdivé a neskreslené informácie. Uchádzač, ktorý požadované doklady nepredloží v plnom rozsahu
požadovanom verejným obstarávateľom alebo predloží neplatný/é doklad/y, alebo predloží nepravdivé a skreslené
informácie, bude z tohto postupu verejného obstarávania vylúčený. 
 
Verejný obstarávateľ uzná rovnocenné potvrdenie vydané príslušným úradom iného členského štátu EÚ, ktorým
uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti v tomto postupe verejného obstarávania. Verejný obstarávateľ príjme
aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom. 
 
Spôsob vyžiadania a prevzatia súťažných podkladov: Záujemca doručí písomnú žiadosť o súťažné podklady vyhotovenú
v slovenskom jazyku na adresu verejného obstarávateľa v lehote určenej na predkladanie žiadostí o súťažné podklady.
Na základe takto doručenej žiadosti o súťažné podklady bude každému záujemcovi umožnený prístup k súťažným
podkladom a všetkým ďalším dokumentom patriacim k zadávanej zákazke v elektronickej forme po jeho prihlásení na
portáli https://www.ezakazky.sk/frsr. Písomná žiadosť o súťažné podklady musí obsahovať kompletné identifikačné
údaje záujemcu ( názov, poštová adresa , ak je doručovacia poštová adresa iná, tak i doručovacia poštová adresa,
elektronická adresa určená pre oficiálnu komunikáciu v tomto postupe zadávania zákazky, IČO, údaje osoby oprávnenej
konať v tomto postupe zadávania zákazky v mene záujemcu, telefonický kontakt a elektronická adresu tejto osoby).
Písomné žiadosti o súťažné podklady musia byť doručené na adresu verejného obstarávateľa poštou, kuriérom, osobne,
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alebo elektronicky v lehote na predkladanie žiadostí o súťažné podklady, t.j. najneskôr do 08.11.2013.
 
Časť: 1

VI.3.3.    Dátumy, ktoré si vyžiadajú úpravu v pôvodnom oznámení
Miesto, kde má byť text upravený: IV.2.3.
Namiesto: 11.10.2013 09:00
Viď: 08.11.2013 09:00
 
Časť: 2

VI.3.3.    Dátumy, ktoré si vyžiadajú úpravu v pôvodnom oznámení
Miesto, kde má byť text upravený: IV.2.2.
Namiesto: 11.10.2013 09:00
Viď: 08.11.2013 09:00
 
Časť: 3

VI.3.3.    Dátumy, ktoré si vyžiadajú úpravu v pôvodnom oznámení
Miesto, kde má byť text upravený: IV.2.4
Namiesto: 14.10.2013 10:00
Viď: 11.11.2013 10:00

VI.5.    Dátum odoslania tohto oznámenia
09.10.2013
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