Ing. Mária Borbélyová, Záhradnícka 1, 903 01 Senec

zverejnené v profile

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/

Senec
22.02.2017

Vec
Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti

Verejný obstarávateľ, Mesto Brezno, Nám. gen. M.R.Štefánika 1, 977 01 Brezno, uskutočňuje verejné
obstarávanie podlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác s predmetom zákazky „Triedený
odpad – kontajnerové stojiská v meste Brezno“ postupom podľa § 113 a nasl. zákona č. 343/2015 Z.
z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z.z.
(ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Výzva na predkladanie ponúk bola uverejnená vo
Vestníku verejného obstarávania č. 24/2017 dňa 02.02.2017 pod zn. 1542-WYP.
Na základe žiadostí záujemcov poskytujeme v súlade s § 114 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní
vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok
účasti v predmetnom postupe zadávania zálazky:

otázka č. 4 k súťažným podkladom: „Vo Výkaze Výmere (VV) je v položke č. 53 zastrešenie
polykarbonátovou krytinou, výmera 676,80 m2. Podľa našich prepočtov z dostupnej PD v. č. 04 –
kovové konštrukcie je výmera Lexanu na 48 ks prístreškov s vyložením: 48 x (5,13 x 8,46) = 2156,28
m2 + navýšenie plochy vyplývajúce zo zaoblenia strechy.
Vo VV je v položke č. 51 lemovanie pre polykarbonát uvedená výmera 2436,483 bm. Podľa našich
prepočtov podľa PD – v. č. 04-kovové konštrukcie je dĺžka obvodového lemovania: 48 x (5,31 + 8,46) x
2 = 1321,92 bm, dĺžka priečneho lemovania pri počte 8 ks pásov (podľa podkladov – foto) 48 x 8 x
5,31= 2039,04 bm, t. j.: 1321,92 bm + 2039,04 bm = 3360,96 bm + navýšenie výmery vyplývajúce zo
zaoblenia strechy.“

odpoveď na otázku č. 4: Pre určenie množstiev sú rozhodujúce stavebné výkresy, nie ilustračná
fotografia. Správnym množstvom pre položku č. 51 je 2 165,76 bm:
 dĺžka obvodového lemovania:
48 x (5,640 x 2 + 8,46 x 2) = 1 353,60 bm
 dĺžka priečneho lemovania:
48 x 5,64 x 3
= 812,16 bm
 spolu
= 2 165,76 bm
2
a pre položku č. 53 je správnym množstvom 2 290,292 m (= 48 x 5,64 x 8,46) – zaokrúhlené na tri
desatinné miesta smerom nahor.
Ing. Mária Borbélyová
Záhradnícka 1, 903 01 Senec

Telefón
0948 / 520 495

E-mail
maria.borbelyova@porte.sk
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otázka č. 5 k súťažným podkladom: „Pri spracovaní cenovej ponuky sme zistili že v oddiele :
Konštrukcie – krytiny tvrdé pol. č. 53 Zastrešenie polykarbonátovou krytinou jednok. 10mm je
uvedené chybné množstvo 676,801 m2.
Podľa výkresovej dokumentácie je RŠ v oblúku 5,64* dĺžka 8,46* počet ks 48 = 2290,29 m2 rozdiel
medzi skutočnosťou a výkazom výmer 1613,489m2 ako máme postupovať pri oceňovaní. Poprosila
by som o Vaše stanovisko.“

odpoveď na otázku č. 5: Správnym množstvom, ktoré treba naceniť, je pre položku č. 53
2 290,292 m2 (= 48 x 5,64 x 8,46) – zaokrúhlené na tri desatinné miesta smerom nahor.

otázka č. 6 k súťažným podkladom: „Môže verejný obstarávateľ vysvetliť, kedy, resp. v akej lehote
bude zmluva medzi Objednávateľom a poskytovateľom dotácie uzavretá?
Môže verejný obstarávateľ vysvetliť, či bude objednávateľ informovať Zhotoviteľa o uzavretí zmluvy
medzi Objednávateľom a poskytovateľom dotácie, aby Zhotoviteľ mal vedomosť o tom, či sa bude
uzatvárať zmluva o dielo, ktorá je výsledkom tohto verejného obstarávania a ak áno, tak kedy, resp.
v akej lehote?“

odpoveď na otázku č. 6: Verejný obstarávateľ bude informovaný, či jeho žiadosť o dotáciu bola
úspešná a bude prijímateľom pomoci, najskôr v priebehu mesiaca apríl 2017. Ak bude žiadosť
úspešná, verejný obstarávateľ predpokladá uzavretie zmluvy o poskytnutí dotácie v priebehu mesiaca
máj 2017.
Ak v čase uzavretia zmluvy o poskytnutí dotácie bude výsledok verejného obstarávania známy a ak
budú splnené všetky podmienky pre uzavretie zmluvy s úspešným uchádzačom stanovené v § 56
zákona, verejný obstarávateľ vyzve úspešného uchádzača na súčinnosť pri uzavretí zmluvy.

otázka č. 7 k súťažným podkladom:
a: „V súvislosti s citovaným ustanovením bodu 7.36 článku č. 7 ... môže verejný obstarávateľ vysvetliť,
v akom termíne resp. v akej lehote objednávateľ zúčtuje projekt s poskytovateľom nenávratného
finančného príspevku a tiež v akej lehote by malo dôjsť k refundácii nákladov objednávateľa, a od
ktorého momentu sa táto lehota bude počítať?“

b: „Môže verejný obstarávateľ vysvetliť, v akom termíne resp. v akej lehote objednávateľ uvoľní
finančnú zábezpeku zhotoviteľovi a od ktorého momentu sa táto lehota bude počítať?“

c: „Môže verejný obstarávateľ vysvetliť, ako bude ďalej postupovať v prípade, že mu z dôvodov na
strane objednávateľa nebudú refundované náklady v plnej výške? Môže verejný obstarávateľ
vysvetliť, či v takom prípade uvoľní Zhotoviteľovi ním zloženú finančnú zábezpeku v plnej výške?“

odpoveď na otázku č. 7:
a: Projekt musí byť zúčtovaný do konca roku 2017. Verejný obstarávateľ môže garantovať len za
seba, že vykoná všetky povinnosti pre neho vyplývajúce z procesu zúčtovania dotácie bezodkladne po
riadnom a včasnom ukončení a odovzdaní diela. Za poskytovateľa dotácie nemôže verejný
obstarávateľ garantovať ani žiadnu lehotu zúčtovania ani či projekt bude zúčtovaný a finančné
prostriedky refundované do konca roku 2017.

b: Verejný obstarávateľ uvoľní zábezpeku bezodkladne, najneskôr však do 7 pracovných dní, po
refundácii finančných prostriedkov.
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c: Ak verejnému obstarávateľovi nebudú refundované náklady v plnej výške z dôvodov na strane
verejného obstarávateľa, zábezpeky zhotoviteľa sa táto skutočnosť nedotkne a bude mu vrátená
v plnej výške.
Pozn. V súťažných podkladoch, teda ani v zmluve nie je žiadne ustanovenie, ktoré by záujemcom
opísanú situáciu riešilo na úkor zhotoviteľa.

otázka č. 8 k súťažným podkladom: „Môže verejný obstarávateľ upraviť bod 13.4 článku 7 „Zmluvné
pokuty“ zmluvy o dielo tak, aby bola výška zmluvnej pokuty primeraná k povahe zabezpečovaných
povinností a teda znížiť výšku zmluvnej pokuty? Môže verejný obstarávateľ vysvetliť, či je
uchádzač/záujemca oprávnený navrhnúť výšku zmluvnej pokuty priamo do vybodkovanej časti bodu
13.4 zmluvy o dielo?“

odpoveď na otázku č. 8: Výška pokuty, ktorú si verejný obstarávateľ podľa bodu 13.4 zmluvy
môže uplatniť, je stanovená primerane, keďže v prípade nedokončenia diela riadne a včas nebudú
verejnému obstarávateľovi refundované žiadne finančné prostriedky. Uchádzač nie je oprávnený
navrhnúť výšku zmluvnej pokuty.
Pozn. Zhotovenie jedného kontajnerového stojiska z technologického hľadiska trvá s použitím
kapacity dvoch osôb max. 2 týždne. To sú reálne údaje získané pri zhotovení už existujúcich
rovnakých kontajnerových stojísk v meste Brezno (viď obrazová príloha súťažných podkladov).
Uvedené znamená, že vzhľadom na to, že ide o 48 stavieb, ktoré sú od seba navzájom technologicky
nezávislé, s dostatočnými kapacitami sú lehotou potrebnou na zhotovenie celého diela dva týždne.
V rovine týchto skutočností treba hodnotiť riziko týkajúce sa včasného a riadneho ukončenia diela,
a teda aj prípadného uplatnenia pokuty zo strany verejného obstarávateľa.

otázka č. 9 k súťažným podkladom: „Vo výkaze výmer Príloha č. 3 – Rozpočet časť 1 s názvom
Zemné práce sú uvedené množstvá jednotlivých položiek nasledovne“. Záujemca vymenoval položky
č. 20 – 24 (pozn. verejného obstarávateľa). „Podľa nášho názoru by mali mať uvedené položky
výmetu uvedenú v celých číslach. Myslíme si správne? Môže verejný obstarávateľ opraviť počty
uvedených položiek výkazu výmer podľa nášho návrhu?“

odpoveď na otázku č. 9: Verejný obstarávateľ opraví vymenované položky na celé čísla.
otázka č. 10 k súťažným podkladom: „V Sprievodnej, súhrnnej technickej správe na strane č. 4 je
uvedené nasledovné:
Na základoch bude z plotových tvaroviek PREMAC MACLIT 396x190x148 postavený múr do výšky 1,50
m. Jednotlivé tvárnice budú do ložnej škáry vystužené betonárskou oceľovou výstužou Ø10. V čelnej
stene bude vynechaný otvor pre vstupné dvere. Samotné tvárnice sú z výroby opatrené povrchovou
úpravou a nie je potrebné ich ďalej upravovať. Do horných radov tvárnic budú v zmysle výkresov
osadené oceľové konštrukčné prvky pre strechu. Pre stojiská, ktoré budú umiestnené v teréne
a čiastočne obsypané, navrhujeme urobiť izoláciu proti zemnej vlhkosti vonkajších bočných stien do
výšky obsypu.
Vo výkresoch č. 03 – 07 nie je zakreslená žiadna krycia doska nad tvárnicami Maclit a vo výkrese č. 03
je uvedené nasledovné:
Nad terénom plotové tvárnice PREMAC MACLIT sivé 396x190x148 mm s vkladanou výstužou Ø10 do
ložnej škáry.
Vo výkaze výmer je uvedená nasledovná položka:
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č.p. 35 Oplotenie z tvárnic PREMAC-MACLIT hr. 190 mm so zálievkou a krycou doskou, farba biela,
žltá, hnedá, oker.“

a: „Môže verejný obstarávateľ zosúladiť farbu oplotenia z tvárnic vo výkaze výmer a v projektovej
dokumentácii?“

b: „Môže verejný obstarávateľ vysvetliť, či sa má na oplotenie osadzovať aj krycia doska v zmysle
textu položky alebo sa nemá v zmysle PD?“

odpoveď na otázku č. 10:
a: Farba oplotenia bude sivá.
b: Krycia doska sa nebude osadzovať. Ukončenie múru bude uhladenou betónovou mazaninou
(obsiahnuté v položke).

otázka č. 11 k súťažným podkladom: „„V Sprievodnej, súhrnnej technickej správe na strane č. 4 je
uvedené nasledovné:
Osvetlenie priestoru a okolia stojiska – vstupný priestor, bude zabezpečené LED reflektorom
s pohybovým senzorom o výkone min 20W. Napájanie bude riešené solárnym kolektorom a batériou.
Pričom jedno svietidlo bude osvetľovať priestor pred vstupom a druhé vnútorný priestor stojiska.
Vo výkaze výmer je uvedená nasledovná položka:
č.p. 77 Osadenie solárneho LED reflektora 2W s pohybovým senzorom vrátane zapojenia na solárny
panel
Môže verejný obstarávateľ vysvetliť, či predmetom tejto položky je aj dodávka solárneho panela
s batériou?“

odpoveď na otázku č. 11: Predmetom tejto položky je aj dodávka solárneho panela s batériou
v zmysle upresňujúceho znenia textu: „Osadenie solárneho LED reflektora 2W s pohybovým
senzorom, oddeleným solárnym panelom a vymeniteľnými nabíjateľnými batériami vrátane
zapojenia“ . Údaj 20W v Sprievodnej, súhrnnej technickej správe je preklep, správny údaj je 2W.
Vzhľadom na skutočnosť, že v dôsledku zmien v rozpočte sa mení aj predpokladaná hodnota zákazky,
verejný obstarávateľ zverejní:
 vo vestníku verejného obstarávania korigendum k výzve na predkladanie ponúk
 v profile verejného obstarávateľa http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4782
úplné znenie súťažných podkladov so zvýraznenými zmenami
 na webovom sídle mesta Brezno http://obcan.brezno.sk/verejne-obstaravanie.phtml?id5=20913
vo formáte excel opravený výkaz výmer s farebne zvýraznenými zmenami.
Súhrn zmien v jednotlivých dokumentoch:
výzva na predkladanie ponúk (ďalej len „výzva“) bod II.1.5 Celková predpokladaná hodnota:
 pôvodný text: „681 325,22 EUR bez DPH“
 nové znenie: „694 456,35 EUR bez DPH“
výzva na predkladanie ponúk (ďalej len „výzva“) bod II.2.6 Predpokladaná hodnota:
 pôvodný text: „681 325,22 EUR bez DPH“
 nové znenie: „694 456,35 EUR bez DPH“
výzva bod II.2.7 Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody:
 pôvodný text: „Trvanie v mesiacoch: 6“
 nové znenie: „Trvanie v mesiacoch: 4“
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výzva bod IV.2.2 Lehota na predkladanie ponúk:
 pôvodný text: „Dátum a čas: 01.03.2017 10:00“
 nové znenie: „Dátum a čas: 22.03.2017 10:00“
výzva bod IV.2.7 Podmienky na otváranie ponúk:
 pôvodný text: „Dátum a čas: 01.03.2017 10:30“
 nové znenie: „Dátum a čas: 22.03.2017 10:30“
výzva bod VI.3 Doplňujúce informácie:
 za bod 4 sa dopĺňa nasledovný bod: „5. Lehota dodania predmetu zákazky je 4 mesiace od
uzavretia zmluvy, najneskôr však do 31.10.2017.“
súťažné podklady časť A bod 6.2:
 pôvodný text: „Trvanie zmluvy alebo lehota na uskutočnenie stavebných prác: lehota na
zhotovenie diela je 6 mesiacov, najneskôr však do 31.10.2017.“
 nové znenie: „Trvanie zmluvy alebo lehota na uskutočnenie stavebných prác: lehota na
zhotovenie diela je 4 mesiace, najneskôr však do 31.10.2017.“
súťažné podklady časť A bod 18.1:
 pôvodný text: „Ponuky je potrebné doručiť poštovou zásielkou alebo osobne v lehote na
predkladanie ponúk do 01.03.2017 10:00 hod. na adresu uvedenú v bode 1.1 týchto súťažných
podkladov.“
 nové znenie: „Ponuky je potrebné doručiť poštovou zásielkou alebo osobne v lehote na
predkladanie ponúk do 22.03.2017 10:00 hod. na adresu uvedenú v bode 1.1 týchto súťažných
podkladov.“
súťažné podklady časť A bod 18.2:
 pôvodný text: „V prípade osobného doručenia môže uchádzač predložiť ponuku na adresu
uvedenú v bode 1.1 týchto súťažných podkladov v dňoch 27.02.2017 až 28.02.2017 v čase od
09:00 do 12:00 hod. a 01.03.2017 v čase od 09:00 do 10:00 hod. Pri osobnom doručení ponuky
bude uchádzačovi vydané potvrdenie o jej prevzatí s uvedením miesta, dátumu a času prevzatia
ponuky.“
 nové znenie: „V prípade osobného doručenia môže uchádzač predložiť ponuku na adresu
uvedenú v bode 1.1 týchto súťažných podkladov v dňoch 20.03.2017 až 21.03.2017 v čase od
09:00 do 12:00 hod. a 22.03.2017 v čase od 09:00 do 10:00 hod. Pri osobnom doručení ponuky
bude uchádzačovi vydané potvrdenie o jej prevzatí s uvedením miesta, dátumu a času prevzatia
ponuky.
súťažné podklady časť A bod 20.1:
 pôvodný text: „Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 01.03.2017 o 10:30 hod. na adrese uvedenej
v bode 1.1 týchto súťažných podkladov.“
 nové znenie: „Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 22.03.2017 o 10:30 hod. na adrese uvedenej
v bode 1.1 týchto súťažných podkladov.“
súťažné podklady – príloha č. 3 (rozpočet):
 v položke č. 1 sa MJ „m2“ nahrádza MJ „ks“
 v položke č. 4 sa množstvo celkom „13,714“ nahrádza množstvom „14,000“
 v položke č. 5 sa množstvo celkom „13,714“ nahrádza množstvom „14,000“
 v položke č. 6 sa množstvo celkom „13,714“ nahrádza množstvom „14,000“
 v položke č. 12 sa množstvo celkom „13,714“ nahrádza množstvom „14,000“
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v položke č. 20 sa množstvo celkom „431,999“ nahrádza množstvom „432,000“
v položke č. 21 sa množstvo celkom „335,999“ nahrádza množstvom „336,000“
v položke č. 22 sa množstvo celkom „767,999“ nahrádza množstvom „768,000“
v položke č. 23 sa množstvo celkom „767,999“ nahrádza množstvom „768,000“
v položke č. 24 sa množstvo celkom „335,999“ nahrádza množstvom „336,000“
v položke č. 27 sa množstvo celkom „43,200“ nahrádza množstvom „4 320,000“
v položke č. 35 sa kód položky „318271002“ nahrádza kódom „318271001.fc“
v položke č. 35 sa popis „Oplotenie z tvárnic PREMAC-MACLIT hr.190 mm so zálievkou a krycou
doskou, farba biela,žltá,hnedá,oker“ nahrádza novým znením „Murivo z tvárnic PREMAC-MACLIT
hr.190 mm so zálievkou, farba sivá“
v položke č. 36 sa množstvo celkom „2 148,963“ nahrádza množstvom „3 405,120“
v položke č. 37 sa množstvo celkom „2 148,963“ nahrádza množstvom „2 225,680“
v položke č. 38 sa množstvo celkom „889,441“ nahrádza množstvom „1 034,320“
v položke č. 39 sa množstvo celkom „2 148,963“ nahrádza množstvom „2 225,680“
v položke č. 40 sa množstvo celkom „2 148,963“ nahrádza množstvom „2 164,800“
v položke č. 41 sa množstvo celkom „2 148,963“ nahrádza množstvom „2 164,800“
v položke č. 42 sa množstvo celkom „1 103,998“ nahrádza množstvom „1 176,000“
v položke č. 43 sa množstvo celkom „1 103,998“ nahrádza množstvom „1 176,000“
v položke č. 47 sa množstvo celkom „5 142,184“ nahrádza množstvom „5 315,285“
v položke č. 51 sa množstvo celkom „2 436,483“ nahrádza množstvom „2 165,760“
v položke č. 52 sa množstvo celkom „4,824“ nahrádza množstvom „4,288“
v položke č. 53 sa množstvo celkom „676,801“ nahrádza množstvom „2 290,291“
v položke č. 54 sa množstvo celkom „1,570“ nahrádza množstvom „5,313“
v položke č. 61 sa množstvo celkom „17,351“ nahrádza množstvom „17,630“
v položke č. 72 sa množstvo celkom „53,195“ nahrádza množstvom „53,474“
v položke č. 77 sa popis „Osadenie solárneho LED reflektora 2W s pohybovým senzorom vrátane
zapojenia na solárny panel“ nahrádza novým znením „Osadenie solárneho LED reflektora 2W
s pohybovým senzorom, oddeleným solárnym panelom a vymeniteľnými nabíjateľnými batériami
vrátane zapojenia“

súťažné podklady – príloha č. 4 (zmluva) bod 5.8:
 pôvodný text: „Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo uvedené v čl. 2 tejto zmluvy vykonať v lehote do 6
mesiacov od výzvy objednávateľa podľa bodu 5.3 tejto zmluvy, najneskôr však do 31.10.2017.“
 nové znenie: „Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo uvedené v čl. 2 tejto zmluvy vykonať v lehote do 4
mesiacov od výzvy objednávateľa podľa bodu 5.3 tejto zmluvy, najneskôr však do 31.10.2017.“

Ing. Mária Borbélyová
kontaktná osoba
pre styk so záujemcami/uchádzačmi

