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Vec
Vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch
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 „Cyklotrasa
Brezno – Valaská“ postupom podľa § 113 a nasl. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom
obstarávaní“). Výzva na predkladanie ponúk bola uverejnená vo Vestníku verejného obstarávania
č. 46/2018 dňa 06.03.2018 pod zn. 3156–WYP.
Na základe žiadostí záujemcov poskytujeme v súlade s § 114 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní
vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky v predmetnom postupe zadávania
zákazky:

otázka č. 40: „Vzhľadom na viaceré zmeny vo výkazoch výmer v rámci vysvetlení súťažných
podkladov, žiadame verejného obstarávateľa o predĺženie lehoty na predkladanie ponúk, pre VO
„Cyklotrasa Brezno – Valaská“, zverejnenej vo VVO č. 46/2018 zo dňa 06.03.2018 pod číslom 3156WYP.“
odpoveď na otázku č. 40: Verejný obstarávateľ nepredĺži lehotu na predkladanie ponúk.
Vysvetlenie informácií bolo poskytnuté v lehote podľa § 114 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní
a v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky nevykonal verejný obstarávateľ podstatnú
zmenu. Výkazu výmer, ktorý nebol podstatne zmenený, sa týkali nasledovné zmeny:
 tri agregované položky boli rozpísané a došpecifikované (doplnené prílohami č. 1, 2a, 2b, 3a, 3b
a 3c vysvetlenia 3)
 v dvoch položkách bolo upravené množstvo smerom nadol (Výkaz materiálu – SO 02) a
 v dvoch položkách bol upravený slovný popis položky.
Ostatné úpravy spočívali vo vysvetlení a upresnení požiadaviek verejného obstarávateľa a v uvedení
odkazu na príslušnú časť súťažných podkladov. Výkaz výmer nebol podstatne zmenený.
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