MESTSKÝ ÚRAD SENEC
Mierové námestie 8, 903 01 Senec

uchádzačom

Váš list číslo / zo dňa

Naše číslo
/ 2014

Vybavuje / 
Mgr. Matlohová, 02/20205134

Senec
11. 03. 2014

Vec: Vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov.
Predmet obstarávania: „Revitalizácia verejného priestranstva v zóne Západ, Senec“
– podlimitná zákazka - práce
Uverejnené: Vestník č. 40/2014 z 26.2.2014, Výzva č. 2561 - WYP.
Verejný obstarávateľ obdržal viaceré požiadavky od niektorých záujemcov na vysvetlenie súťažných
podkladov hore uvedenej podlimitnej zákazky.
Týmto Vám v zmysle § 38 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní zasielame nasledovné
vysvetlenia:
1. Otázka:
V technickej dokumentácii je vyobrazený mobiliár od konkrétneho výrobcu priamo aj s fotkami a aj
s technickými parametrami, čo je v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní a identická situácia je aj
pri detskom ihrisku, kde je taktiež vyobrazený konkrétny výrobca aj s predpísanými parametrami /taktiež
vo výmere-výkaz/. Preto žiadame o vyčerpávajúcu odpoveď o umožnení použiť alternatívu prvkov
samozrejme v požadovanej kvalite a podobným dizajnom, pretože TS o tom nehovorí.
Odpoveď:
Projektant v spolupráci s verejným obstarávateľom v projekte navrhol pre detské ihrisko mobiliár
(hracie prvky) od konkrétneho výrobcu ako technickú a kvalitatívnu úroveň na základe dobrých
referencií. Prvky budú umiestnené na verejnom priestranstve pri ZŠ a MŠ s veľkým počtom žiakov
a detí, t. z., že budú značne exponované a využívané.
Samozrejme je možné v ponuke navrhnúť ekvivalenty, čo riešia a definujú i súťažné podklady
nasledovne:
V súťažných podkladoch, v bode B1 Opis predmetu obstarávania, v bode č. 4 je ustanovenie: „Ak je
vo výkaze – výmer odkaz na konkrétnu značku, typ dodávky, výrobku, produktu alebo zariadenia, resp.
konkrétneho výrobcu, môže uchádzač oceniť aj jeho ekvivalent, ktorý musí mať minimálne rovnaké
kvalitatívne a kvantitatívne parametre, napr. i v súlade s projektovou dokumentáciou, čo bude dokladovať
uchádzač v predkladanej ponuke - súčasť bodu 13.3.2 týchto súťažných podkladov verejnému
obstarávateľovi a následne úspešný uchádzač ešte pred jeho zabudovaním na stavbe.“
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2. Otázka:
V objekte SO 03 A4 v položke č. 18 je – „Rekonštrukcia exteriérovej plochy, nový povrch
asfaltobetón, vrátane vrstiev a nového čiarovania“.
Žiada sa upresnenie a doplnenie hrúbky asfaltobetónu, materiálu z akého budú vyhotovené
podkladné vrstvy, prípadne zaslanie rezu.
Odpoveď:
Upresnenie, resp. obsah položky č. 18 bude nasledovný:
- rekonštrukcia exteriérovej plochy plocha, 277,20 m2 zahŕňa:
- odfrézovanie asfaltu hr. cca 50-100 mm
- vybúranie betónu hr. 200 mm
- vybúranie obrubníkov s betónom po obvode
- odkop zeminy- štrkopiesku hr. do 150 mm
- odvoz asfaltu na skládku vrátane poplatku za skládku
- odvoz vybúraných hmôt vrátane poplatku za skládku
- nová skladba bude nasledovná:
- vyrovnanie a zhutnenie podkladu
- podklad – štrkodrva hr. 150 mm, aj pod obrubníky
- cementová stabilizácia hr. 120 mm
- postrek asfaltový –infiltračný
- 2 x asfaltobetón 2x 50 mm
- čiarovanie pre basketbal, volejbal, tenis.
3. Otázka:
V objekte SO 03 A5 v položke č. 27 je - Makadam asfaltový výsypný, z kameniva hrubého
drveného obaleného asfaltom, po zhutnení hr.100 mm -0,21700t. Ide o recyklovaný vybúraný
asfaltový povrch, alebo to má vyť kamenivo obaľované asfaltom.
Odpoveď:
V položke č. 27 použiť kamenivo obaľované asfaltom hrúbky 10 mm.
Predpokladáme, že týmto sú požadované žiadosti o vysvetlenia dostatočne zodpovedané a doplnené
v rozsahu žiadosti niektorých záujemcov o vysvetlenie súťažných podkladov.
Poznámka – upozornenie: v súťažných podkladoch prišlo k zmenám oproti Výzve na predkladanie
ponúk, a to:
- bod III.1.2. – § 27 ods. 1 písm.a) – roky: miesto 2010 až 2012 je 2011 až 2013
- bod III.1.3. – roky: miesto 2008 až 2012 je 2009 až 2013
- bod IV.1.1. – Kritériá na vyhodnotenie ponúk – neplatí ekonomicky najvýhodnejšia
ponuka ,ale platí kritérium najnižšia cena
Bolo opravené redakčnou opravou uverejnenou vo Vestníku č. 46/2014 zo 6.3.2014 pod číslom
3009-IOX.
S pozdravom
Ing. Karol Kvál
primátor
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