Ing. Mária Borbélyová, Záhradnícka 1, 903 01 Senec

zverejnené v profile

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/

Senec
28.02.2017

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. 12 k súťažným podkladom: „Vo VV pol. 32 kód pol. 273321311 Betón základových dosiek
železový bez výstuže tr. C 16/25 by sa mal zmeniť na 274313611 Betón základových pásov prostý tr.
C16/20.
Odôvodnenie „ podľa PD základ pod zámkovú dlažbu netvorí ŽB základová doska ale zhutnené vrstvy
kameniva a štrkopiesku a po obvode je základový pás z PB tr.16/20, kde výmera 238,08m3 súhlasí
výpočet (8,2+4,2)*2*0,4*0,5*48 = 238,08m3.“

odpoveď na otázku č. 12: Verejný obstarávateľ mení v položke č. 32 kód položky „273321311“
na kód „274313611“ a popis položky „Betón základových dosiek železový bez výstuže tr. C 16/20“ na
popis „Betón základových pásov prostý tr. C16/20“, množstvo sa nemení.

otázka č. 13 k súťažným podkladom: „Vo VV pol. 33 kód pol. 273361215 výstuž základových dosiek
pr. Do 12mm z ocele zn 10425 mostných konštrukcií ak je to myslená výstuž do muriva z bet. tvárnic
Premac a plotových tvárnic Premac Maclit tak by sa kód pol. zmeniť na : 311361825 Výstuž pre
murivo nosné Premac s betónovou výplňou z ocele 10505.
V rozborovej položke muriva z bet. tvárnic Premac a plotových tvárnic nie započítaná výstuž preto sa
výstuž oceňuje samostatne už hore uvedeným kódom položky.“
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odpoveď na otázku č. 13: Verejný obstarávateľ mení v položke č. 33 KCN „211“ na „011“, kód
položky „273361215“ na kód „311361825“ a popis položky „Výstuž základových dosiek pr. do 12 mm
z ocele zn.10425 mostných konštrukcií“ na popis „Výstuž pre murivo nosné PREMAC s betónovou
výplňou z ocele 10505“, množstvo sa nemení.

otázka č. 14 k súťažným podkladom: „Volala som elektrikárom, ktorý mi dávali cenovú ponuku na
LED reflektor 20W ako bolo uvedené v TS že sa má zmeniť na 2W – hovoria, že je to bude na taký
veľký kontajner malé osvetlenie čo sa týka aj osvetlenia interieru.“

odpoveď na otázku č. 14: Verejný obstarávateľ navrhol LED reflektor 2W s ohľadom na
skutočnosť, že vďaka verejnému osvetleniu nie je nikde v intraviláne mesta dokonalá tma.
Navrhované osvetlenie má zabezpečiť základnú orientáciu v priestore, rozpoznanie obrysu postáv
(panické svetlo) tak, aby bolo možné odomknúť vstup do stojiska a vnútri stojiska identifikovať
kontajnerovú nádobu podľa druhu odpadu (čo je možné už aj vďaka verejnému osvetleniu, verejný
obstarávateľ LED reflektorom len navyšuje intenzitu osvetlenia).
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