MESTO PIEŠŤANY
Námestie SNP č. 3, 921 45 Piešťany

č. j. 2810/5/2015 – Li
Vybavuje: Ingrid Ličková
033/7765463
ingrid.lickova@piestany.sk

v Piešťanoch dňa
12. 06. 2015

Vec:
Vysvetlenie súťažných podkladov podlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác:
„ Parkovacie a odstavné plochy, chodníky a verejné osvetlenie pre bytové domy
Piešťany – Bodona – III. etapa“
Mestu Piešťany, v zastúpenému primátorom mesta Milošom Tamajkom, M.B.A., ako
verejnému obstarávateľovi pri zadávaní podlimitnej zákazke na uskutočnenie stavebných
prác: „Parkovacie a odstavné plochy, chodníky a verejné osvetlenie pre bytové domy
Piešťany – Bodona – III. etapa“ boli od uchádzačov doručené žiadosti o vysvetlenie
súťažných podkladov. Z uvedeného dôvodu verejný obstarávateľ poskytuje nasledovné
vysvetlenie súťažných podkladov.
Dňa 11. 06. 2015 bola od uchádzača doručená nasledovná otázka týkajúca sa časti B.1.5.
Verejného osvetlenia (elektroinštalácie):
...„V súvislosti so spracovaním predmetnej CP na súťaž: Parkovacie a odstavné plochy,
chodníky a verejné osvetlenie pre bytové domy Piešťany - Bodona - III. etapa sme narazili na
problém, že svietidlá SGS252 na 35W CDM výbojku sa už nevyrábajú a výrobca neponúka
ekvivalent s rovnakým výkonom (W ).
Dostupné sú verzie od CDM 70W.
Môže verejný obstarávateľ zapracovať zmenu materiálu do výkazu – výmer“...
Odpoveď verejného obstarávateľa na uvedenú otázku:
Spoločnosť e4 spol. s r.o. (zodpovedný projektant Ing. Slavomír Vislocký), ktorá spracovala
časť projektovej dokumentácie „Verejné osvetlenie (elektroinštalácia)“, vypracovala druhý
svetlotechnický prepočet, v ktorom pôvodné svietidlá 35 W Philips SGS252 PC 1xCDM-T35W
CR P5X zamenila za svietidlá OMS UX-FORSTREET ATLAS 1 curved glass Cosmo-white
1x45W. Počet svietidiel (7 ks) zostáva nezmenený, takisto rozostup svietidiel (19 m) a ani
výška stĺpov ( 7 m ) sa nezmenili. Skrátili sa výložníky na 2m (pôvodne boli výložníky 2,5 m)
a prestavil sa sklon na 10 stupňov. V prílohe tohto vysvetlenia sa uchádzačom poskytuje aj
nový svetlotechnický prepočet a upravený výkaz výmer v zmysle tohto vysvetlenia.
Ostatné podmienky uvedené v súťažných podkladoch týkajúce sa časti B.1.5. Verejné
osvetlenie (elektroinštalácia) zostávajú nezmenené.
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Dňa 12. 06. 2015 bola doručená od uchádzača žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov,
ktorá obsahovala otázky:

Otázka č. 1
V položke č. 17 výkazu výmer SO12 – Založenie parkového trávnika, chýbajú položky
hrabanie a valcovanie. Žiadame verejného obstarávateľa o vyjadrenie prípadne o doplnenie
výkazu výmer.
Odpoveď verejného obstarávateľa na otázku č. 1:
Verejný obstarávateľ požaduje v položke č. 17 výkazu výmer SO 12 Parkovacie a odstavné
plochy, chodníky oceniť aj hrabanie a valcovanie. Verejný obstarávateľ upravuje uvedenú
položku č. 17, ktorá znie „Založenie parkového trávnika výsevom v rovine vrátane hrabania
a valcovania“

Otázka č. 2
Keďže sa má používať zemina z výkopov pre realizáciu položky č. 20 výkazu výmer SO12
miesto ornice, potom chýbajú položky odvozu 44,4 m3 na medziskládku v rámci stavby,
nakladanie a odvoz späť na rozprestretie. Žiadame verejného obstarávateľa o vyjadrenie,
prípadne o doplnenie výkazu výmer.
Odpoveď verejného obstarávateľa na otázku č. 2:
Verejný obstarávateľ požaduje v rámci výkazu výmer SO 12 Parkovacie a odstavné plochy,
chodníky oceniť aj odvoz 44,4 m3 na medziskládku v rámci stavby ( do 500 m), nakladanie a
odvoz späť na rozprestretie. Verejný obstarávateľ dopĺňa do uvedeného výkazu výmer položku
č. 20a, ktorá znie „Odvoz zeminy na medziskládku v rámci stavby (do 500 m), nakladanie
a odvoz späť na rozprestretie“ v množstve 44,4 m3.

Otázka č. 3
V položke č. 33 výkazu výmer SO12 uvádzate použitie pôvodnej zámkovej dlažby v tvare H
o množstve 250m2. Naša otázka znie: Máme v položke č. 34 – Dlažba zámková HBB
30x20x6 šedá, oceniť taktiež dlažbu v tvare H?
Odpoveď verejného obstarávateľa na otázku č. 3:
Verejný obstarávateľ umožňuje vo výkaze výmer SO 12 Parkovacie a odstavné plochy,
chodníky oceniť v rámci položky č. 34 Dlažbu zámkovú šedú v tvare H hr. 6 cm. Zámková
dlažba musí byť certifikovaná.

Otázka č. 4
V položke č. 37 a č. 38 výkazu výmer SO12 uvádzate typ zámkovej dlažby 22,5x22,5x8 vo
farbách prírodná a červená. Naša otázka znie: Vie verejný obstarávateľ určiť približný typ
dlažby, ktorý sa má použiť, nakoľko dlažbu o rozmere 22,5x22,5x8 nám nevie oceniť žiaden
zo známych výrobcov alebo má byť použitá taktiež zámková dlažba v tvare H?
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Odpoveď verejného obstarávateľa na otázku č. 4:
Verejný obstarávateľ umožňuje vo výkaze výmer SO 12 Parkovacie a odstavné plochy,
chodníky oceniť v rámci položky č. 37 Dlažbu zámkovú v tvare H šedej farby hr. 8 cm
a v rámci položky č. 38 Dlažbu zámkovú v tvare H červenej farby hr. 8 cm. Zámková dlažba
musí byť certifikovaná.
V prílohe tohto vysvetlenia sa uchádzačom poskytuje aj upravený výkaz výmer SO 12
Parkovacie a odstavné plochy, chodníky v zmysle tohto vysvetlenia.

S pozdravom

Miloš Tamajka, M.B.A.
primátor mesta Piešťany
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