MESTO PRIEVIDZA
Mestský úrad,
Námestie slobody č.14 , 971 01 Prievidza

Záujemcom vo verejnej súťaži

Váš list číslo / zo dňa

Naše číslo
1.4 -4157-2017/68581

Vybavuje / linka
Krajčíková/0465179601

Prievidza
05.04.2017

Verejnému obstarávateľovi boli doručené žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov
podlimitnej zákazky „ Rekonštrukcia Materskej školy v Prievidzi, Ul. J. Matušku “ zverejnenej vo
Vestníku č. 44/2017 zo dňa 2.3.2017 pod číslom 2629-WYP.
K žiadostiam uvádzame nasledovné:
Žiadosť č. 1:
Otázka :
Objekt 04 - Bleskozvod a uzemnenie.
V odpovedi na našu otázku nám bola zaslaná tabuľka s položkami na doplnenie. Ako a kde ich doplniť
(myslíme tým pôvodný výkaz výmer), aby to bolo správne? Lebo:
1. V pôvodnom výkaze výmer je položiek spolu 44.
2. V doplňujúcej tabuľke sú pol. č.47, 43, 45, 48.
3. V pôvodnom výkaze je pod č. pol. 43 - Odborná prehliadka a odborná skúška.
4. V doplňujúcej tabuľke je u pol. č. 43 Podružný materiál a pol. č. 45 PPV v stĺpci
„Množstvo" uvedená číselná hodnota.
5. V pôvodnom výkaze boli nuly.(Každý účastník súťaže si ich má určiť sám).

Odpoveď:
Odpoveď je pod žiadosťou č. 2, otázkou č.1.
Žiadosť č. 2:
Otázka č. 1
Vo vysvetlení súťažných podkladov zo dňa 23.03. 2017 uvádzate odpoveď na žiadosť č. 1, v ktorej uvádzate
tabuľku s položkami na doplnenie:
B2 Materiál Bleskozvod
pol. č. 47,5218997, Strešná podpera vedenia 8-10 mm 165 R-8-10, 530 ks
pol. č. 43. PM. Podružný materiál. 29.004%
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M - Práce a dodávky M
21-M- Elektromontáže
pol.č. 48, 210220101, Podpery vedenia FeZn na plochu strechu PV21, 530 Ks
pol.č.45. PPV. Podiel pridružených výkonov. 23,578%
Podľa nášho názoru je potrebné doplniť len položky s číslom 47 a 48. nakoľko položky Podružný materiál a
Podiel pridružených výkonov sa vo výkaze výmer už nachádzajú. Upraví verejný obstarávateľ výkaz výmer
pre objekt 16Szl,6d - Beskozvod, z dôvodu zabezpečenia rovnakých podkladov pre všetkých uchádzačov?
Odpoveď:
... do výkazu výmer „16Sz1,6d - Bleskozvod a uzemnenie“ do oddielu „B2 - Materiál Bleskozvod“ sa dopĺňa
nasledujúca položka - bez ohľadu na poradové číslo položky :
Strešná podpera vedenia 8-10 mm 165
M 5218997
ks
530,000
R-8-10
resp. ...do oddielu „21-M - Elektromontáže“ sa dopĺňa nasledujúca položka - bez ohľadu na poradové číslo
položky :
Podpery vedenia FeZn na plochú
K 210220101
ks
530,000
strechu PV21
V prílohe posielame doplnený súbor „16Sz,d1-Zadanie-úprava-03-2017“.
Otázka č. 2.
Vo vysvetlení súťažných podkladov zo dňa 29.03. 2017 uvádzate odpoveď na žiadosť č. 2. v ktorej uvádzate
úpravy a spresnenia množstiev výplní otvorov ( okien a dverí).
Keďže vo výkaze výmer sú dodávky plastových okien a dverí uvádzané v m2 a montáže okien a dverí v
metroch žiadame verejného obstarávateľa o upravenie výkazu výmer s uvedením požadovanej výmery pre
uvedené dodávky a montáže z dôvodu zabezpečenia rovnakých podkladov pre všetkých uchádzačov?

Odpoveď: Odpoveď je uvedené pod žiadosťou č.4 otázkou č. 1 .
Žiadosť č. 3:
Otázka
Vo vysvetlení zo dňa 29.3.2017 sa v odpovedi na otázku č. 2 uvádza:
...
2) Oprava množstva vykázaných výplní:
list číslo 3 (0/3) - pridáva sa 1 výplň, celkové množstvo sa upravuje na 8
list číslo 26 (DE/10) - odoberá sa 1 výplň, celkové množstvo sa upravuje na 1
Žiadame verejného obstarávateľa o presné stanovenie výmery k uvedeným zmeneným množstvám
položiek, keďže sú vo výkaze výmer uvádzané v m2 , aby nedošlo k rôznym výmerám v ponukách
jednotlivých uchádzačov.
Odpoveď:
Odpoveď je uvedené pod žiadosťou č.4 otázkou č. 1.

Mesto Prievidza, Mestský úrad, Námestie slobody č.14, 971 01 Prievidza
Tel.: 046/ 5179 110, 542 69 41
www.prievidza.sk

IBAN: SK24 0200 0000 0000 1662 6382
IČO: 318 442
e-mail: info@prievidza.sk

Žiadosť č.4:
V nadväznosti na Vaše vysvetlenie zo dňa 29.3.2017 , odpoveď na žiadosť č. 2 vo veci úpravy
množstiev výplní.
Otázka č.1 :
Je uchádzač oprávnený na základe vysvetlenie zo dňa 29.3.2017 upraviť množstvá dotknutých
položiek vo výkaze výmer( položky č. 28 až 33 ) o výmery určené podľa nových množstiev výplní?
- pol.č. 28 nové množstvo 612,212 m
- pol.č. 29 nové množstvo 346,013 m2
- pol.č. 30 nové množstvo 194,20 m
- pol.č. 31 nové množstvo 194,20 m
- pol.č. 32 nové množstvo 194,20 m
- pol.č. 33 nové množstvo 79,11 m2
Odpoveď:
Výkaz výmer sa upravuje nasledovne:
Položka č. 28 – dopočet 17,20 m na výslednú hodnotu 614,412 m
Položka č. 29 – dopočet 11,475 m2 na výslednú hodnotu 346,013 m2
Položka č. 30 – odpočet 8,320 m na výslednú hodnotu 193,880 m
Položka č. 31 – odpočet 8,320 m na výslednú hodnotu 193,880 m
Položka č. 32 – odpočet 8,320 m na výslednú hodnotu 193,880 m
Položka č. 33 – odpočet 4,222 m2 na výslednú hodnotu 78,398 m2
Položka č. 39 – mení sa % podiel presunu hmôt
V prílohe zasielame súbor „Zadanie-úprava-03-04-2017“ s uvedenými hodnotami..
V návrhu zmluvy o dielo bod 8.30 je požiadavka okrem uvedenia subdodávateľa a podielu jeho
zákazky aj požiadavka na uvedenie údajov o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa.
Otázka č.2 :
Je potrebné v návrhu zmluvy o dielo uviesť v ponuke aj údaje o osobe oprávnenej konať za
subdodávateľa alebo sa uvedená požiadavka bude vyžadovať až od úspešného uchádzača?
Odpoveď:
Pokiaľ uchádzač v cenovej ponuky v zmysle bodu 12.2.6 uvedie podiel zákazky, ktorý má v úmysle
zadať subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok, uvedie údaje aj
v návrhu zmluvy o dielo v bode 8.30 .
Verejný obstarávateľ oznamuje záujemcom v rámci vysvetlenia súťažných podkladov nasledovné:
- dopĺňa v súťažných podkladoch bod 12.3.3, ktorý znie:
12.3.3 ocenený výkaz výmer, ktorý je súčasťou projektovej dokumentácie a týchto súťažných
podkladov
- dopĺňa v návrhu zmluvy o dielo v bode 8.30 text : údaje o subdodávateľovi , text bodu znie:
8.30 Údaje o subdodávateľoch v zmysle §41 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní:
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(Uvedie uchádzač za každého subdodávateľa v rozsahu: údaje o subdodávateľovi, podiel zákazky, ktorý
poskytovateľ zadá subdodávateľovi, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno
a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia).

S pozdravom

JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta
na základe poverenia č.1.2-2874-2015/11068 zo dňa 25.02.2015
JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD., zástupca primátorky
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