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Vec: Výzva na predloženie ponúk „Asfaltovanie – parkovisko ZŠ Jilemnického“
Žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov

Po preštudovaní predloženej súťažných podmienok a obhliadky stavby, si Vás dovoľujeme požiadať
o vysvetlenie súťažných podkladov.
Otázka č. 1:
Predmetom obstarávania je „ Asfaltovanie – parkovisko ZŠ Jilemnického“. V bode 12 Spôsob určenia ceny sa
uvádza , že cena musí obsahovať všetky náklady súvisiace s predmetom s predmetom zakázky. Navrhovaná cena
musí byť stanovená ako maximálna . Je predmetom obstarávania len pokládka asfaltovej zmesi vrátane dodania
materiálu a spojovací postrek 0,5kg/m2, úprava uličnej vpuste ?
Odpoveď : Predmetom obstarania je len spojovací postrek a pokládka asfaltu; ostatné prípravné práce na
podklade a obrubníkoch zabezpečí obstarávateľ;
Otázka č.2:
V prípade ak platí, že predmetom obstarávania je len asfaltovanie parkoviska na betónovú plochu, kto bude
garantovať kvalitu betónového povrchu a iných potrebných prác pre pokládkou ?
Odpoveď : Obstarávateľ.
Otázka č.3:
Môže verejný obstarávateľ doplniť k súťažným podkladom návrh zmluvy o dielo ?
Odpoveď: Áno.
Otázka č.:4
Verejný obstarávateľ v zadávacej dokumentácií predložil vytyčovací výkres č.17_001_704 SO 108 a špecifikáciu
predmetu zákazky. Môže verejný obstarávateľ doplniť k predmetu obstarávania položkový výkaz ?
Odpoveď : Nie
Otázka č. 5:
Vytyčovací výkres č.17_001_704 SO 108 obsahuje plochu na demoláciu ako aj časť novo navrhovanej
plochy, ktorá je zatrávnená a je potrebné odstránenie obrubníkov, vybúranie plochy na ktorej sú momentálne
osadené lavičky. V predloženom výkrese ani v špecifikácií predmetu zákazky nie je uvedené technické riešenie
týchto plôch.
Môže verejný obstarávateľ doplniť technické riešenie k uvedeným plochám ?
Odpoveď : Nie je to potrebné, nakoľko tieto práce budú riešené samotným obstarávateľom;
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Otázka č. 6:
Parkovacia plocha je po krajoch ohraničená cestnými obrubníkmi, ktoré sú na viacerých miestach značne
poškodené.
Uvažuje verejný obstarávateľ s použitím nových obrubníkov ?
Odpoveď : Nie je súčasťou cenovej ponuky zhotoviteľa.
Otázka č. 7:
V priestore parkoviska sa nachádza jeden uličný vpust a vodovodné šupátko, ktoré je potrebné výškovo upraviť
do nivelety budúceho živičného krytu. Uvažuje verejný obstarávateľ s výškovou úpravou vodovodného šupátka ?
Odpoveď : Áno, je potrebné zahrnúť do návrhu ceny.

S pozdravom

Ing. Marián Kmeť
riaditeľ závodu
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