Na základe požiadavky účastníka súťaže upresňujeme podmienky vo výzve súťaže:
- akym sposobom chcete určiť vitazneho uchadzaca, ked sa nikde nenachadza ziadna suctova
tabulka, iba policka na jednotkove ceny?
Bod.8.výzvy kritérium - najnižšia cena, zvislý sučet
- Porovnavanie jednotkovych cien je neobjektivne a umoznuje predlozenie spekulativnej ponuky ktora
moze byt v konecnom dosledku nevyhodna pre obstaravatela. Objektivna je fiktivna zakazka s
predpokladanym mnozstvom na zaklade predchadzajucej spotreby.
V prípade použitia podhodnotenej jednotkovej ceny alebo nulovej hodnoty značky, bude uchádzač
oslovený na vysvetlenie.
- pri zvislych dopravnych znackach chybaju definicie parametrov v zmysle platnych technickych
noriem, specialne trieda retroreflexie ktora je dolezita hlavne pri znackach upravujucich prednost
v jazde, oznacujucich priechody pre chodcov, zeleznicne priecestia a pod. (blizsie definovane
v prislusnom clanku normy).
Folia- min. 7 ročná
- nerozumieme polozkam “Dopravny prah plast novy + montaz” a “Dopravny prah plast pouzity +
montaz”. Jednak preco mame ocenovat pouzity material, dalej ci sa jedna o cenu za 1 diel z ktoreho
sa nasledne cely prah sklada.
Nový je od výrobcu nový+montáž
Dopravny prah plast pouzity+montáž je renovácia (nástrek,odrazky,montáž..,)
- co hlada polozka “Oranz. paska pre doc. dopr. znacky + montaz + lep” v tabulke materialu
a prac pre zvisle znacenie, ked sa ako docasne znacenie V1-V4 resp. V5a-V17 nachadza v tabulke
vodorovneho dopravneho znacenia? Taktiez “Slepecke pasiky” patria do vodorovneho dopravneho
znacenia.
Oranz. paska pre doc. dopr. znacky pre zvisle znacenie-nevyplňať.(jedná sa o duplicitu)
- v tabulke vodorovneho dopravneho znacenia sa uvadzaju polozky znacenia bez reflexnej upravy.
V zmylse platnych technickych noriem je taketo znacenie nepripustne, nie je nan mozne vydat
vyhlasenie zhody o stavebnych vyrobkoch.
VDZ bez reflexnej upravy je možné vykonať na parkovacích plochách, manipulačných plochách a na
plochách špecifikovaných MsÚ.
- co mame rozumiet pod polozkou “Flexibilta a rychlost” s mernou jednotkou “hod/dni”?
Podla nasho nazoru je to zavadzajuca polozka. Aku vahu ma toto kriterium v celkovom hodnoteni?
Reakčný čas po výzve na realizáciu, výjazd a pohotovosť
Položka má informatívny charakter, nie je hodnotiacim kritériom.

