G/2017/284/7839 - 26.7.2017

Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky – č. 2

Predmet zákazky:

Stavebné práce podľa projektu Národné lesnícke centrum –
Zvolen ul. Sokolská, J. C. Hronského, J. Švermu zníženie
energetickej náročnosti.
Označenie vo vestníku UVO: 8927-WYP, vestník č. 126/2017 zo dňa 28.6.2017
Na základe doručených žiadostí o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky,
z vlastného podnetu a v súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZoVO“) poskytuje verejný
obstarávateľ toto vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a pre vyššie uvedený
predmet zákazky.

Otázka č. 8:
„V Zmluve o dielo str. 19 a 25, podľa čl. VI, bod 1. zhotoviteľ vystaví faktúru až po odovzdaní diela
a prevzatí diela so splatnosťou 60 dní. Teda budeme plne financovať celú stavbu. Termín realizácie je
18 mesiacov. Žiadame upraviť periodicitu fakturácie, na čiastkovú fakturáciu za každý kalendárny
mesiac podľa skutočne zrealizovaných prác a dodaných materiálov.“
Vysvetlenie č. 8:
Žiadosti sa nevyhovuje. Platí, že „zhotoviteľ vystaví faktúru až po odovzdaní diela a prevzatí diela so
splatnosťou 60 dní“.
Otázka č. 9:
„Podmienky účasti, bod III.1.3. Technická a odborná spôsobilosť. Pre časť 1, doklady podľa § 34 ods. 1
písm. g) ZoVO... Prílohou zoznamu musí byť doklad o odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho (ktorý
bude zodpovedný za riadenie stavebných prác) v odbore inžinierske stavby a dokladovať oprávnenie na
činnosť na vyhradenom technickom zariadení elektrickom podľa § 24 vyhlášky č. 508/2009 Z.z.
Rozumieme správne, že túto podmienku môžeme splniť 2 osobami?“
Vysvetlenie č. 9:
Túto podmienku je možné splniť 2 osobami.
Otázka č. 10:
„Uchádzač žiada verejného obstarávateľa o vysvetlenie, či bude postačujúce pre splnenie podmienky
účasti špecifikovanej v bode III.1.3. B časti 3) predloženie iba osvedčenia pre inštaláciu slnečných

tepelných systémov, vzhľadom na fakt, že predmetom zákazky nie sú práce súvisiace s fotovoltaickým
systémom.“
Vysvetlenie č. 10:
Postačuje pre splnenie podmienky predloženie iba osvedčenia pre inštaláciu slnečných tepelných
systémov.
Otázka č. 11:
„Vo vysvetlení verejného obstarávateľa s označení G/2017/284/7707 – 19.7.2017 ste nám odpovedali,
že uchádzač má prikladať do časti „Ostatné“ aj „Kritériá“ Prílohu č. 1, ktorou je projektová
dokumentácia. Takúto prílohu doposiaľ uchádzač v súťažiach nepredkladal, pokiaľ sa nestal
v obstarávaní úspešným. Uchádzač preto žiada verejného obstarávateľa o vysvetlenie akou formou má
túto prílohu uchádzač predložiť do ponuky?“
Vysvetlenie č. 11:
Príloha č. 1 je daná ako súčasť súťažných podkladov. Dokladuje sa v takej forme ako bola poskytnutá,
uchádzač do nej nezasahuje, bude súčasťou zmluvy o dielo.
Otázka č. 12:
„V technickej správe sa navrhuje záber pozemkov mesta. Uchádzač žiada o vysvetlenie, kto bude platiť
tieto poplatky. V prípade, že s takýmto poplatkom má uvažovať uchádzač, žiadame o doplnenie kde vo
VV tento poplatok započítať?“
Vysvetlenie č. 12:
V technickej správe je uvedené: „Dodávateľ stavby je povinný ohlásiť mestu potrebný záber pozemku a
čas trvania záberu na základe vlastného spracovania zariadenia staveniska - s osadením staveništného
skladu, bunky pre zamestnancov a biologického WC. Dodávateľ stavby je povinný ohlásiť mestu
potrebný záber pozemku a čas trvania záberu na základe vlastného spracovania zariadenia staveniska
- s osadením staveništného skladu, bunky pre zamestnancov a biologického WC.“
S poplatkom má uvažovať uchádzač, vo VV má tento poplatok započítať do 406 - Zariadenie staveniska,
VP - Práce naviac.
Otázka č. 13:
„Na základe komunikácie s dodávateľom a realizátorom mozaikového obkladu, by sme chceli požiadať
o potvrdenie technického riešenia montáže mozaikového obkladu na minerálnu vlnu, pretože realizátor
vyslovil obavu či sa navrhnutým technickým riešením dosiahne vhodný podklad pre montáž
mozaikového obkladu.“
Vysvetlenie č. 13:
Potvrdzujeme technické riešenie montáže mozaikového obkladu na minerálnu vlnu.
Otázka č. 14:
„S kým máme prekonzultovať postup výstavby (aká je Vaša predstava uvoľnenia priestorov, či sa práce
budú realizovať za prevádzky…)“
Vysvetlenie č. 14:
Práce budú realizované za prevádzky, postupne sa budú uvoľňovať a obsadzovať priestory, keďže časť
budovy je voľná. Záleží aj od počtu dodávateľov, aký bude navrhnutý a dohodnutý harmonogram prác.

2

Otázka č. 15:
„Dokladovanie Osvedčenia na inžinierske stavby. Nemáte preklep a nestačí na túto zákazku Osvedčenie
na pozemné stavby.“
Vysvetlenie č. 15:
Osvedčenie na pozemné stavby postačuje.

Bc. Ing. Ľuboš Halvoň, PhD.
generálny riaditeľ
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