Redakčné opravy
25170-IOX publikovaná vo vestníku číslo 252/2015
V oznámení 24138-WYP verejného obstarávateľa/obstarávateľa Psychiatrická liečebňa
Samuela Bluma v Plešivci, Gemerská 233, 049 11 Plešivec zverejnenom vo VVO č.
244/2015 zo dňa 10.12.2015 boli nesprávne zverejnené údaje
OPRAVA DÁTUMU
Miesto, kde má byť dátum upravený:
IV.2.3. Lehota na predkladanie ponúk
Namiesto: 29.12.2015 10:00
Viď: 05.01.2016 10:00
OPRAVA DÁTUMU
Miesto, kde má byť dátum upravený:
IV.2.4. Podmienky otvárania ponúk
Namiesto: 30.12.2015 09:00
Viď: 07.01.2016 09:00

24928-IOX publikovaná vo vestníku číslo 251/2015
V oznámení 24138-WYP verejného obstarávateľa/obstarávateľa Psychiatrická liečebňa
Samuela Bluma v Plešivci, Gemerská 233, 049 11 Plešivec zverejnenom vo VVO č.
244/2015 zo dňa 10.12.2015 boli nesprávne zverejnené údaje
OPRAVA TEXTU
Miesto, kde má byť text upravený:
II.1.3. Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Namiesto:
2. časť Modernizácia okien
Predmetom zákazky je zlepšenie nevyhovujúceho stavu okien na jednotlivých pavilónoch
Psychiatrickej liečebne
Samuela Bluma v Plešivci vrátane dodania materiálu s montážou a demontážou existujúcich
okien. Znížiť energetickú
náročnosť vykurovania v miestnostiach prostredníctvom výmeny okien; znížiť poruchovosť
okien a zvýšiť bezpečnosť
pacientov, aj personálu; zabezpečiť plnú funkčnosť okien ich výmenou; zmodernizovať
zariadenia výmenou okien v
počte 215 kusov bielej farby. Súčasťou predmetu zákazky je aj odborná prehliadka. Bližší
opis je uvedený vo výkaze
výmer.
3. časť Vybudovanie relaxačnej plochy
Predmetom zákazky je výstavba relaxačnej plochy v areály Psychiatrickej liečebne Samuela
Bluma v Plešivci. Zabezpečiť
odstránenie stromov a pňov prostredníctvom zemných prác; zabezpečiť dodanie materiálu
potrebného na vykonanie
úpravy komunikácií a ostatných konštrukcií a prác. Bližší opis je uvedený vo výkaze výmer a
v PD.

Viď:
2. časť Modernizácia okien
Predmetom zákazky je zlepšenie nevyhovujúceho stavu okien na jednotlivých pavilónoch
Psychiatrickej liečebne Samuela Bluma v Plešivci vrátane dodania materiálu s montážou
a demontážou existujúcich okien. Znížiť energetickú náročnosť vykurovania v miestnostiach
prostredníctvom výmeny okien; znížiť poruchovosť okien a zvýšiť bezpečnosť pacientov, aj
personálu;
zabezpečiť plnú funkčnosť okien ich výmenou; zmodernizovať zariadenia výmenou okien v
počte 215
kusov bielej farby SYNEGO /trojité tepelnoizolačné zasklenie, 7-komôr v ráme, 6-komôr v
krídle,
4Low-e16ar-4-16ar-4Low-e(0,6)/ s celoobvodovým kovaním označeným medzinárodným
certifikátom
kvality. Súčasťou predmetu zákazky je aj odborná prehliadka. Bližší opis je uvedený vo
výkaze výmer.
3. časť Vybudovanie relaxačnej a odstavnej plochy
Predmetom zákazky je výstavba relaxačnej a odstavnej plochy v areály Psychiatrickej
liečebne
Samuela Bluma v Plešivci. Zabezpečiť odstránenie stromov a pňov prostredníctvom
zemných prác;
zabezpečiť dodanie materiálu potrebného na vykonanie úpravy komunikácií a ostatných
konštrukcií
a prác. Bližší opis je uvedený vo výkaze výmer a v PD.
OPRAVA TEXTU
Miesto, kde má byť text upravený:
PRÍLOHA B - INFORMÁCIE O ČASTIACH
Časť: 2
1) STRUČNÝ OPIS
Namiesto:
Predmetom zákazky je zlepšenie nevyhovujúceho stavu okien na jednotlivých pavilónoch
Psychiatrickej liečebne
Samuela Bluma v Plešivci vrátane dodania materiálu s montážou a demontážou existujúcich
okien. Znížiť energetickú
náročnosť vykurovania v miestnostiach prostredníctvom výmeny okien; znížiť poruchovosť
okien a zvýšiť bezpečnosť
pacientov, aj personálu; zabezpečiť plnú funkčnosť okien ich výmenou; zmodernizovať
zariadenia výmenou okien v
počte 215 kusov bielej farby. Súčasťou predmetu zákazky je aj odborná prehliadka. Bližší
opis je uvedený vo výkaze
výmer.
Viď:
Predmetom zákazky je zlepšenie nevyhovujúceho stavu okien na jednotlivých pavilónoch
Psychiatrickej liečebne Samuela Bluma v Plešivci vrátane dodania materiálu s montážou
a demontážou existujúcich okien. Znížiť energetickú náročnosť vykurovania v miestnostiach
prostredníctvom výmeny okien; znížiť poruchovosť okien a zvýšiť bezpečnosť pacientov, aj
personálu;
zabezpečiť plnú funkčnosť okien ich výmenou; zmodernizovať zariadenia výmenou okien v
počte 215 kusov bielej farby SYNEGO /trojité tepelnoizolačné zasklenie, 7-komôr v ráme, 6komôr v krídle,
4Low-e16ar-4-16ar-4Low-e(0,6)/ s celoobvodovým kovaním označeným medzinárodným
certifikátom
kvality. Súčasťou predmetu zákazky je aj odborná prehliadka. Bližší opis je uvedený vo
výkaze výmer.

OPRAVA TEXTU
Miesto, kde má byť text upravený:
PRÍLOHA B - INFORMÁCIE O ČASTIACH
Časť: 3
Namiesto:
NÁZOV
Vybudovanie relaxačnej plochy
1) STRUČNÝ OPIS
Predmetom zákazky je výstavba relaxačnej plochy v areály Psychiatrickej liečebne Samuela
Bluma v Plešivci. Zabezpečiť
odstránenie stromov a pňov prostredníctvom zemných prác; zabezpečiť dodanie materiálu
potrebného na vykonanie
úpravy komunikácií a ostatných konštrukcií a prác. Bližší opis je uvedený vo výkaze výmer a
v PD.
Viď:
NÁZOV
Vybudovanie relaxačnej a odstavnej plochy
1) STRUČNÝ OPIS
Predmetom zákazky je výstavba relaxačnej a odstavnej plochy v areály Psychiatrickej
liečebne Samuela Bluma v Plešivci. Zabezpečiť
odstránenie stromov a pňov prostredníctvom zemných prác; zabezpečiť dodanie materiálu
potrebného na vykonanie
úpravy komunikácií a ostatných konštrukcií a prác. Bližší opis je uvedený vo výkaze výmer a
v PD.
OPRAVA TEXTU
Miesto, kde má byť text upravený:
II.3. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
Namiesto: Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
Zadajte hodnotu: 6
Viď: Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
Zadajte hodnotu: 2
OPRAVA TEXTU
Miesto, kde má byť text upravený:
III.1.3. Technická alebo odborná spôsobilosť
Namiesto:
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
Neuplatňuje sa
Minimálna požadovaná úroveň štandardov : Uchádzač musí spĺňať minimálnu požadovanú
úroveň štandardov:
Uchádzač je povinný predložiť referenčný list min. na jednu zákazku, ktorú zrealizoval za
posledných 5 rokov (20102014):
Časti zákazky:
1. Rekonštrukcia hygienických zariadení v objeme min. 45 000,00 eur bez DPH

2. Modernizácia okien v objeme min. 68 330,00 eur bez DPH
3. Vybudovanie relaxačnej plochy v objeme min. 35 000,00 eur bez DPH
rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky.
Viď:
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
Neuplatňuje sa
Minimálna požadovaná úroveň štandardov : Uchádzač musí spĺňať minimálnu požadovanú
úroveň štandardov:
Uchádzač je povinný predložiť referenčný list min. na jednu zákazku, ktorú zrealizoval za
posledných 5 rokov (20102014):
Časti zákazky:
1. Rekonštrukcia hygienických zariadení v objeme min. 45 000,00 eur bez DPH
2. Modernizácia okien v objeme min. 68 330,00 eur bez DPH
3. Vybudovanie relaxačnej a odstavnej plochy v objeme min. 35 000,00 eur bez DPH
rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky.

