MESTSKÝ ÚRAD SENEC
Mierové námestie 8, 903 01 Senec
Uchádzačom

Váš list číslo / zo dňa

Vec:

Naše číslo

Vybavuje /  0903 454 002
Ing. Urbanová Nataša, PhD
Email: urbanovan@senec.sk

Senec
5.5.2014

Doplnenie a vysvetlenie súťažných podkladov – ZMENA TERÍNU

Predmet obstarávania:
„Rekonštrukcia a modernizácia strediska sociálnych služieb v Senci“
– podlimitná zákazka - práce
Uverejnené: Vestník č. 74/2014 z 15.4.2014, Výzva č. 5989 - WYP.
Dňa 2.5.2014 sme obdržali od jedného záujemcu oprávnenú žiadosť o vysvetlenie a doplnenie súťažných
podkladov zasielaných dňa 29.4. 2014. Ide o časť elektroinštalácie.
Žiadosť záujemcu:
„V liste od Mesto Senec č. 11591/2014 z 28.04.2014 vo vysvetlení a doplnení súťažných podkladov sú
nezrovnalosti a radi by sme dostali odpoveď, ktoré množstvá sú platné, a to:
v časti Elektroinštalácie je rozpis základných položiek, pričom nasčítané podružné rozpisy v množstvách
nie sú totožné (napr. Nadstavba budovy – položka č. 133 má dodávku a montáž spínačov a zásuviek
komplet : 177 ks, ale rozpísané položky sú v množstve 140 ks a takto je to v mnohých položkách).Prosíme
Vás o vysvetlenie, ktoré množstvá sú správne a či v rozpočte máme uvádzať aj tie jednotlivé rozpisy
množstiev, ktoré nemajú priradené kódy.“
Odpoveď:
Verejný obstarávateľ po preverení žiadosti zistil, že pri zaslaní vysvetlenia a doplnenia súťažných
podkladov zo dňa 28.4.2014 došlo v upresňovaní niektorých položiek časti Elektroinštalácie
k nezrovnalostiam.
Preto je potrebné opraviť špecifikáciu niektorých položiek vo výkaze-výmer, časti Elektroinštalácia
v A2.1. a A2.2., ktoré sme vám posielali ako prílohu v maili dňa 28.4.2014.
Opravené špecifikácie Vám zašleme mailom a následne poštou dňa 6.5.2014
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Z tohto dôvodu meníme lehotu na predkladanie ponúk zo dňa 7.5.2014 do 9:00 hod. a predlžujeme
ju na deň 15.5.2014 do 13:00. Následne termín otvárania ponúk časti „Ostatné“je stanovený na 15.5.
2014 o 15:00.
Záujemcom, ktorí už ponuky odoslali budú tieto obratom vrátené neotvorené.
S pozdravom
Ing. Karol Kvál
primátor
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