Evidenčné číslo obstarávania: HR-OVS-184-21

Odpovede Vyhlasovateľa na „Žiadosť o vysvetlenie alebo doplnenie informácií
uvedených v súťažných podkladoch“ v obchodnej verejnej súťaži na predmet:
„Zhotovenie stavby: BA, Rekonštrukcia areálového osvetlenia“
OTÁZKA č. 1:
Podľa predloženej projektovej dokumentácie spracovanej DISAM SLOVAKIA s.r.o., Bajkalská 31,
821 05 Bratislava, pod č. zákazky 20170, dátum vypracovania projektovej dokumentácie 11/2020
akcie „BA, Rekonštrukcia areálového osvetlenia“ a svetelenotechnických výpočtov vrátane
„Špecifikácie použitých zariadení“ vypracovaných spoločnosťou Eco-logic, s.r.o. pre Slovensky
plynárensky priemysel, a.s., Mlynske nivy 44/a, Bratislava dňa 20.10.2020 spracovateľom Ing.
Matej Szaraz, Vás žiadame o vysvetlenie na základe akej platnej STN bolo areálové osvetlenie
navrhnuté. Nakoľko nie je nikde uvedená norma pre dosiahnutie kvalitatívnych parametrov
osvetlenia areálu MHSR a SPP nie je možné navrhnúť súladne riešenie s platnou legislatívou
platiacou pre osvetlenie verejných komunikácii a vonkajších pracovísk. Žiadame o stanovenie
podľa akej svetelnotechnickej normy je vnútro areálové osvetlenie navrhnuté.
ODPOVEĎ na otázku č. 1:
Osvetlenie je navrhnuté na základe normy STN EN 13 201 Osvetlenie pozemných komunikácií a
jej jednotlivých častí:
TNI CEN/TR 13 201-1: Výber tried osvetlenia, s opravou TNI CEN/TR 13 201-1:2015/C1
STN EN 13 201-2: Svetelnotechnické požiadavky
STN EN 13 201-3: Svetelnotechnický výpočet
STN EN 13 201-5: Požiadavky na energetickú efektívnosť
OTÁZKA č. 2:
Chceme upozorniť na možný konflikt záujmov a nerovnaké zaobchádzanie, čo je v rozpore so
základnými princípmi zákona o verejnom obstarávaní na možnú účasť spracovateľov projektovej
dokumentácie na príprave ponuky na realizáciu stavby. Nakoľko sa spracovateľ projektovej
dokumentácie zúčastnil obhliadky ako záujemca o realizáciu stavby. Jedna sa spracovateľa
svetelnotechnických výpočtov a špecifikácie použitých zariadení spoločnosť xxx.
ODPOVEĎ na otázku č. 2:
Toto obstarávanie, tak ako je uvedené v úvodnom ustanovení Súťažných podkladov, je
realizované postupom obchodná verejná súťaž v zmysle ust. § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v platnom znení a v súlade s internými predpismi spoločnosti Slovenský
plynárenský priemysel, a.s. Tento postup obstarávania nie je verejným obstarávaním podľa
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) a z toho dôvodu tieto
súťažné podklady nezakladajú subjektom zúčastneným v tomto procese obstarávania práva o
povinnosti vyplývajúce zo zákona o verejnom obstarávaní.
Dovoľujeme si Vás ubezpečiť, že Vyhlasovateľ v súlade s internými predpismi dodržiava aj všetky
princípy požadované zákonom o verejnom obstarávaní – princíp rovnakého zaobchádzania,
princíp nediskriminácie hospodárskych subjektov, princíp transparentnosti, princíp proporcionality
a princíp hospodárnosti a efektívnosti.
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OTÁZKA č. 3:
Dielo je z hľadiska realizácie a fakturácie delené na dve časti:
1. časť diela – práce a dodávky vykonávané v roku 2021
2. časť diela – práce a dodávky vykonávané v roku 2022
Bude sa taktiež DSV odovzdávať v dvoch verziách – 2021 a 2022?
A či pre rozvádzče RS1 a RSO bude potrebné zakresliť iba zmeny do DSV , ktoré boli poskytnuté
cez realizačné podklady, alebo budeme musieť robiť projekt na komplet celé rozvádzače, nielen na
dotknuté vývody.
ODPOVEĎ na otázku č. 3:
DSV požadujeme odovzdať vcelku po ukončení celého diela.
Do výkresov jednotlivých rozvádzačov stačí zakresliť príslušné zmeny, nemusí sa robiť kompletne
nový výkres.
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