INPRO POPRAD, s.r.o.
Ústecko-Orlická 3300/25, 058 01 Poprad
IČO: 36501476 DIČ: 2021929910 IČ DPH: SK2021929910
Mob.: +421 903 247 680, E-mail: inpropoprad2@gmail.com
Č.j.: SSV-žiad. o vysv. SP – odpoveď 2

V Poprade, dňa 30.9.2016

Všetkým známym záujemcom
--------------------------------------------------VEC: Zadávanie podlimitnej zákazky v zmysle § 5 ods. 3 písm. f) ZoVO bez využitia
elektronického trhoviska a bez použitia elektronickej aukcie postupom podľa § 113 až
115 ZoVO – zákazka na uskutočnenie stavebných prác v zmysle § 3 ods. 3 ZoVO
predmetu zákazky s názvom:
„Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v meste Spišská Stará Ves“
- žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov - odpoveď
INPRO POPRAD, s.r.o., ako splnomocnený zástupca verejného obstarávateľa: Mesto
Spišská Stará Ves, MsÚ, Štúrova 228/109, 061 01 Spišská Stará Ves, okr. Kežmarok
(verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) 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“ alebo „zákon“ alebo „ZoVO“)) pri zadávaní podlimitnej
zákazky bez využitia elektronického trhoviska a bez použitia elektronickej aukcie – zákazka
na uskutočnenie stavebných prác predmetu zákazky s názvom: „Rekonštrukcia miestnych
komunikácií a chodníkov v meste Spišská Stará Ves“ vyhlásenej odoslaním na zverejnenie
výzvy na predkladanie ponúk do Vestníka verejného obstarávania (ďalej len „VVO“), ktorá
bola zverejnená vo VVO č. 178/2016 zo dňa 13.9.2016 pod značkou 12790 - WYP, Vám
týmto v zmysle § 114 ods. 8 ZoVO a Časti II. bodu 10. Textovej časti súťažných podkladov
zasiela vysvetlenie k zaslaným otázkam resp. dotazom.
Splnomocnený zástupca verejného obstarávateľa dňa 28.9.2016 o 9:06 hod, t. j. v zákonnej
lehote na zaslanie žiadostí o vysvetlenie údajov uvedených v oznámení o vyhlásení verejného
obstarávania – výzve na predkladanie ponúk alebo súťažných podkladoch, obdržal e-mailom
a následne dňa 29.9.2016 o 11:00 hod poštou otázky, resp. dotazy záujemcu k projektovej
dokumentácii a výkazu výmer ako Prílohy č. 2 a 3 súťažných podkladov predmetnej zákazky.
Otázka č.1:
cit:
„V Súťažných podkladoch, vo výkaze výmer, sú uvedené nasledujúce položky týkajúce sa
pokládky vrstiev z asfaltového betónu kvalitatívnej triedy I.:
565161011
577141112
577131111
577171125

Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestretím a zhutnením tr.I., po
zhutnení hr. 80 mm
Betón asfaltový nemodifik. I.tr. strednozrnný AC 11 O alebo hrubozrnný AC
16 L, po zhutnení hr. 50 mm
Betón asfaltový nemodifik. I. tr. strednozrnný AC 11 O, alebo hrubozrnný AC
16 L, po zhutnení hr. 40 mm
Betón asfaltový nemodifik. I.tr. AC 22 L lôžný, po zhutnení hr. 80 mm

V Projektovej dokumentácii (PD) vo výkrese „Priečne rezy“ sú uvedené v skladbe jednotlivé
vrstvy asfaltového betónu kvalitatívnej triedy II. Žiadame verejného obstarávateľa
o zosúladenie vyššie uvedených častí súťažných podkladov.“
Odpoveď pre otázku č. 1:
V bode B.2. PODROBNÝ OPIS PREDMETU ZÁKAZKY textovej časti súťažných
podkladov je uvedené:
Predmet zákazky - stavebné dielo bude realizované podľa Výkazu výmer – Rozpočtu a PD,
ktoré sú súčasťou príloh súťažných podkladov. V prípade nesúladu Výkazu výmer - Rozpočtu
a PD sa uchádzač riadi Výkazom výmer – Rozpočtom, t.j. ocení položky výkazu výmer –
rozpočtu, ktoré sú pre uchádzača záväzné.
Záväzný pre spracovanie ponuky a ocenenie uchádzačmi je priložený Výkaz výmer –
Rozpočet.
Otázka č. 2:
cit:
„V PD v Sprievodnej a technickej správe je uvedená veta: „Priestor medzi obrubníkmi
a plotmi, s výnimkou vjazdov, sa plynulo upraví a zatrávni“. Po preštudovaní výkazu výmer
sme zistili, že vyššie uvedené práce nie sú súčasťou výkazu výmer. Žiadame verejného
obstarávateľa o doplnenie vyššie uvedených prác do výkazu výmer.
Odpoveď pre otázku č. 1 a 2:
V bode B.2. PODROBNÝ OPIS PREDMETU ZÁKAZKY textovej časti súťažných
podkladov je uvedené:
Predmet zákazky - stavebné dielo bude realizované podľa Výkazu výmer – Rozpočtu a PD,
ktoré sú súčasťou príloh súťažných podkladov. V prípade nesúladu Výkazu výmer - Rozpočtu
a PD sa uchádzač riadi Výkazom výmer – Rozpočtom, t.j. ocení položky výkazu výmer –
rozpočtu, ktoré sú pre uchádzača záväzné.
Záväzný pre spracovanie ponuky a ocenenie uchádzačmi je priložený Výkaz výmer –
Rozpočet.
Na základe uvedeného vyplýva, že práce, ktoré nebudú ocenené v zmysle priloženého
výkazu výmer nebudú predmetom Zmluvy o dielo.
S úctou

.....................................................
Ing. Peter Bendík
konateľ a splnom. osoba pre verejné obstarávanie
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