Evidenčné číslo obstarávania: KO-VPP-097-20

Odpoveď na otázku záujemcu predloženú na predmet obstarávania:
Realizácia stavebných prác: Nové Zámky, rekonštrukcia prístavby AB, sanácia fasády.
Otázka záujemcu:

Poprosím Vás o presnú špecifikáciu položky číslo 1 v stavebnom objekte Architektúra – stabilizácia
nosných múrov- injektáž.
Nakoľko sa merná jednotka udáva súbor a na základe výkazu výmer a projektovej dokumentácie nám
nie je jasné, aký je rozsah danej činnosti.
Odpoveď Spoločnosti SPP:
Riešenie stabilizácie nosných múrov – injektáž je bližšie popísaná v časti STATIKA, v technickej správe,
v bode č. 4 Návrh sanačných prác, v ktorej je uvedené:
a) Vzhľadom k tomu, že všetky vyššie popísané príčiny vzniku trhliny sa týkajú problému so základovou
škárou objektu, odporúčam zrealizovať dodatočné stabilizovanie základovej pôdy objektu pomocou
injektážnych technológií, napr. pomocou syntetickej živice – realizátor v rámci SR „ABA Innovator
Slovensko, s.r.o., Komárno - http://www.abainnovator.com/“....
Bližší popis navrhovaného technické riešenia je v ponuke spoločnosti ABA Innovator Slovensko, s.r.o.,
ktorú dodatočne prikladáme ako Prílohu č. 8 „Výzvy na predkladanie ponúk – zmena č.1“.
Príloha č. 8 „Orientačná ponuka bez cien ABA INOVATOR“ je vložená na e-aukčný portál Proebiz.com.
Na základe otázky záujemcu, dopĺňame rozpis položky č.1 vo výkaze výmer v samostatnom súbore vo
formáte .xls (excel) „Stabilizácia nosných múrov - výkaz výmer“ ako Prílohu č. 9 „Výzvy na predkladanie
ponúk – zmena č.1“. Pri oceňovaní je potrebné oceniť všetky položky Prílohy č. 9 Stabilizácia nosných
múrov – výkaz výmer, výslednú cenu je potrebné zadať do položky č.1 oceneného výkazu výmer časti
„architektúra“, čím bude táto časť započítaná do celkovej ceny diela.
Príloha č.9 „Stabilizácia nosných múrov – výkaz výmer“ je vložená na e-aukčný portál Proebiz.com.

Upozornenie:
Táto odpoveď na otázku záujemcu je doplnením súťažných podkladov obstarávania „Realizácia
stavebných prác: Nové Zámky, rekonštrukcia prístavby AB, sanácia fasády“. Uchádzači sú povinní
predložiť ponuku v súlade s poskytnutou projektovou dokumentáciou a touto odpoveďou na otázku
záujemcu, t.j. oceniť predmetnú položku v dodatočne zašpecifikovanom rozsahu.

Prílohy (poskytované elektronicky cez portál Proebiz.com):
Príloha č. 8 Orientačná ponuka bez cien ABA INOVATOR.
Príloha č. 9 Stabilizácia nosných múrov – výkaz výmer
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