Evidenčné číslo obstarávania: KO-OVS-096-21

Oznámenie o predĺžení lehoty na podávanie návrhov a o zmene
súťažných podkladov
k obchodnej verejnej súťaži na predmet:
Zhotovenie stavby „BA, Úprava parkoviska pred AB I a AB II“
Spoločnosť SPP ako Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže na zákazku Zhotovenie stavby „BA,
Úprava parkoviska pred AB I a AB II“, týmto mení informácie uvedené v oznámení o vyhlásení
obchodnej verejnej súťaže a v súťažných podkladoch predmetnej zákazky:
1. Lehota na predkladanie návrhov a lehota na zasielanie žiadostí o vysvetlenie
Vyhlasovateľ predlžuje pôvodnú lehotu na predkladanie návrhov, ktorá bola stanovená do 15.06.2021
do 10,00 hod.
Nová lehota na predkladanie návrhov je stanovená do 17.06.2021 do 10,00 hod.
Žiadosti o vysvetlenie a doplnenie informácií uvedených v oznámení o vyhlásení obchodnej verejnej
súťaže a v súťažných podkladoch je potrebné doručiť Vyhlasovateľovi najneskôr v lehote do
15.06.2021 do 8,00 hod.
2. Odpovede na otázky záujemcu a zmena súťažných podkladov
Dňa 08.06.2021 zaslal záujemca nasledovné otázky:
Otázka č.1:
V PD aj Technickej správe je v skladbe konštrukcii vozovky na ploche „A“, a „B“ navrhnutá vrstva
Cementom stmelená zmes CBGM C16/20.
Táto položka sa nenachádza vo výkaze výmer. Vo výkaze výmer sa nachádza pol. č. 26 Podklad
z mechanicky spevneného kameniva MSK, ktorá sa nenachádza v skladbách vozoviek. Doplní
vyhlasovateľ položku Cementom stmelená zmes CBGM C16/20 do výkazu výmer, resp. ňou nahradí
pol.26?
Otázka č.2:
V PD aj Technickej správe je v skladbe konštrukcii vozovky na ploche „A“, navrhnutá separačno
výstužná geotextília.
Množstvo geotextílie je potrebné zvýšiť o plochu „A“ vzhľadom na novú skladbu vozovky.
Doplní vyhlasovateľ zmenu množstva do výkazu výmer?
Otázka č.3:
Vo výkaze výmer je pol. č. 50 Liatinový rošt BG-SW NW 150 lxšxhr 500x197x25mm v množstve
17ks. Počet žlabov NW 150 dĺžky 1m je 9ks.
Počet roštov potom má byť 18ks. Vo výkaze je uvedený počet 17ks. Rovnako pol. č. 59 Liatinový rošt
BG-SW NW 200 lxšxhr 500x197x25mm v množstve 271ks.
Počet žlabov NW 200 dĺžky 1m je 133ks.Počet roštov potom má byť 266ks. Vo výkaze je uvedený
počet 271 ks. Zmenní vyhlasovateľ zmenu množstva týchto položiek?
Stanovisko vyhlasovateľa:
Po posúdení predmetných otázok a zistení záujemcu, vyhlasovateľ uznáva pripomienky záujemcu
ako opodstatnené. Vyhlasovateľ zabezpečil u projektanta stavby úpravu výkazu výmer, v ktorom sú
stanovené požadované položky a ich požadované množstvá.
Na základe predmetných pripomienok dochádza ku zmene pôvodného výkazu výmer, ktorý tvoril
spolu s projektovou dokumentáciou Prílohu č. 2 súťažných podkladov.
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Nový upravený výkaz výmer – zmena č.1 tvorí Prílohu č. 11 súťažných podkladov.
Upozorňujeme navrhovateľov, že pri oceňovaní návrhu je potrebné oceniť výkaz výmer – zmena
č.1 . Druhý poskytnutý „výkaz výmer – doplnenie z 05/2021“ zostáva bezo zmeny.
3. Obhliadka miesta:
Z dôvodu zmeny poskytnutého výkazu výmer, ktorý bol prílohou projektovej dokumentácie a je
podkladom pre ocenenie návrhu, vyhlasovateľ umožňuje vykonať obhliadku miesta zhotovenia
stavby aj v ďalšom termíne:
Obhliadka miesta sa uskutoční: dňa 14.06.2021 o 13,00 hod. na adrese:
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a (stretnutie záujemcov na vrátnici administratívnej budovy AB I.)
Bratislava
Kontaktná osoba pre vykonanie obhliadky: Ing. Jozef Časnocha, tel.: +421 905 312 968, email:
jozef.casnocha@spp.sk .
Vyhlasovateľ odporúča (v prípade záujmu navrhovateľa o vykonanie obhliadky) zúčastniť sa na
spoločnej obhliadke miesta zhotovenia diela v stanovenom termíne, individuálna obhliadka v inom
termíne nebude umožnená.
Zápis z obhliadky, pokiaľ z uskutočnenej obhliadky vyplynie potreba jeho vyhotovenia, bude tvoriť
súčasť súťažných podkladov a bude zaslaný všetkým záujemcom, ktorým Vyhlasovateľ zaslal
súťažné podklady.
Akékoľvek náklady spojené s obhliadkou znáša navrhovateľ.
4. Doplnenie prílohy súťažných podkladov.
Zoznam príloh súťažných podkladov sa dopĺňa o prílohu:
Príloha č. 11: Výkaz výmer – zmena č.1

Ostatné podmienky uvedené v oznámení o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže a v súťažných
podkladoch ostávajú v platnosti bez zmeny.

Dátum zverejnenia: 11.06.2021
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