
Dobrý deň prajem,  

verejný obstarávateľ zverejňuje odpovede na doručené otázky.  

 

Otázka č.1: 
Bude sa na predmetnom diele požadovať certifikácia Svetovej atletiky WA (predtým IAAF) 
resp. je podmienkou prevzatia diela certifikácia športoviska Svetovou atletikou WA (Athletic 
Facility Certificate)? 
Ak áno, žiadame o doplnenie tejto položky do výkazu výmer. 
Odpoveď č. 1: 
Predmet účelu použitia musí spĺňať kritériá Medzinárodnej asociácie atletických federácií 
IAAF v zmysle technického manuálu IAAF „Track and Field Facilities Manual 2008 a pri 
projektoch spracovaných po roku 2019 „Track and Field Facilities Manual 2019“ - 
https://www.worldathletics.org/about-iaaf/documents/technical-information, 
polyuretánové povrchy v predmete účelu použitia musia mať platný certifikát IAAF vrátane 
značenia športových plôch nástrekom (čiarovanie), a v rámci verejného obstarávania ich 
uchádzač preukáže doložením vlastnej referencie. 
Verejný obstarávateľ v tomto zmysle súčasne zverejňuje aj opravenú výzvu na predkladanie 
ponúk.  
  
Otázka č.2:  
V projektovej dokumentácii je uvedený povrch na sektoroch typu „Sandwich“ 
vodonepriepustný, avšak vo výkaze výmer je uvedený typ povrchu „Spray Coat“ 
vodopriepustný. Aký typ teda verejný obstarávateľ požaduje? Žiadame o vysvetlenie. 
Odpoveď č.2:  
Verejný obstarávateľ požaduje vodopriepustný povrch, a odporúča uchádzačovi, aby sa pri 
vypracovaní ponuky pridržiaval požiadaviek uvedených vo výkaze výmer.  

 
Otázka č. 3:  
Bude verejný obstarávateľ akceptovať predloženie cenovej ponuky aj listinnou formou – 
doporučenou poštou na adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1. výzvy na 
predkladanie ponúk, ak bude obálka zreteľne označená názvom verejného obstarávania 
a ZVÝRAZNENÝM NÁPISOM „NEOTVÁRAŤ“? 
Odpoveď č. 3:   
Verejný obstarávateľ v dôsledku stále trvajúcej mimoriadnej situácie, a opatrení Mestského 
úradu v Žiari nad Hronom súvisiacich s COVID-19, nebude akceptovať predloženie cenovej 
ponuky aj listinnou formou – doporučenou poštou na adresu verejného obstarávateľa 
uvedenú v bode 1. výzvy na predkladanie ponúk. V prípade, ak niektorý z uchádzačov má 
pochybnosti o transparentnosti priebehu procesu verejného obstarávania môže svoju 
ponuku zaslanú na e-mail verejného obstarávateľa zaheslovať, a následne po skončení lehoty 
na predkladanie ponúk, zaslať verejnému obstarávateľovi prístupové heslo.  
 
 
S pozdravom 
 
Verejný obstarávateľ 
 
V Žiari nad Hronom, dňa 5.6.2020   

https://www.worldathletics.org/about-iaaf/documents/technical-information

