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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 „Oprava
miestnych komunikácií v katastrálnom území mesta Brezno“ 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. 83/2018 dňa 27.04.2018 pod zn. 5966–WYP.
Na základe žiadosti záujemcu poskytujeme v súlade s § 114 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní
vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky v predmetnom postupe zadávania
zákazky:

otázka č. 1: „V objekte č. 47 ul. Poľná je vo Výkaze výmer pre spracovanie cenovej ponuky položka
573191111 Náter infiltračný kati=onaktívnou emulziou v množstve 1,00 kg/m2 – vo výmere 2113,00
m2. Výkaz výmer obsahuje dve asfaltové vrstvy a asfaltový spojovací postrek, z uvedeného sa
nazdávame sa, že predmetná položka je z technologického hľadiska zbytočná. Žiadame verejného
obstarávateľa o vysvetlenia, na ktorú vrstvu v rámci navrhnutej opravy má byť predmetná vrstva
aplikovaná?“
odpoveď na otázku č. 1: Predmetná vrstva má byť aplikovaná na existujúci povrch vozovky.

otázka č. 2: „Vo výkaze výmer na predkladanie ponúk je v bode II.2.4) uvedené, že predmetom
zákazky je 47 úsekov miestnych komunikácií, no v rekapitulácii stavby je 48 úsek, ktorý údaj je
platný?“
odpoveď na otázku č. 2: Predmetom zákazky je 47 úsekov miestnych komunikácií. Aj
v rekapitulácii je len 47 úsekov, a to úseky 1 až 24 a úseky 26 až 48.
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