Ev. číslo obstarávania: PA-VPP-169-22
ODPOVEDE NA OTÁZKY ZÁUJEMCOV
k Výzve na predkladanie ponúk a k Podkladom pre vypracovanie ponuky
Spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel, a.s. so sídlom Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO:
35 815 256 (ďalej len „spoločnosť SPP“), ako vyhlasovateľ obstarávania na predmet „Technický dozor
a koordinátor BOZP pre výstavbu plniacej stanice LCNG Prešov“ (ďalej ako „súťaž“), týmto
poskytuje nasledovné odpovede na otázky záujemcov k podmienkam súťaže uvedeným vo Výzve na
predkladanie ponúk a v Podkladoch pre vypracovanie ponuky:
Otázka č. 1:
Čl. II bod 1 odrážka 3 Zmluvy o poskytnutí služieb technického dozoru investora a koordinátora BOZP
(ďalej len „Zmluva“) znie: „protokolárne odovzdanie základného smerového a výškového vytýčenia
stavby zhotoviteľovi"
Otázka: Kto zabezpečí smerové a výškové vytýčenie stavby?
Odpoveď na otázku č. 1:
Smerové a výškové vytýčenie stavby zabezpečí v tomto prípade zhotoviteľ stavby, prípadne iná osoba
poverená objednávateľom.
Otázka č. 2:
Čl. II bod 1 odrážka 10 Zmluvy znie: „kontrola vecnej a cenovej správnosti a úplnosti oceňovacích
podkladov a platobných dokladov, ich súladu s podmienkami zmlúv, na základe ktorých sa príslušná
stavba realizuje, a ich predkladanie na úhradu objednávateľovi"
Otázka: Prosím o vysvetlenie pojmu kontrola vecnej a cenovej správnosti a úplnosti oceňovacích
podkladov a platobných dokladov, nakoľko tieto doklady by mali byť súčasťou dokumentácie pre
súťažné podklady zhotoviteľa.
Odpoveď na otázku č. 2:
Na mysli sa majú podklady a dokumenty, ktoré predkladá zhotoviteľ stavebnej časti na odsúhlasenie
objednávateľovi pre účely fakturácie ceny diela (napr. súpisy vykonaných prác, zmenové listy v prípade
potreby vykonania naviac prác a pod.). Úlohou TDI je kontrolovať doklady ku fakturácii ceny diela, ktoré
predkladá zhotoviteľ stavebnej časti objednávateľovi, a to na podklade zmluvne dohodnutých cien
a ďalších podmienok zmlúv a ostatných podkladov, na základe ktorých sa stavba realizuje (projektová
dokumentácia a pod.).
Otázka č. 3:
V článku II bod 4 a bod 5 Zmluvy je rôzny rozsah trvania poskytovania služby TDI a koordinátora BOZP.
Aký má objednávateľ dôvod mať inú dĺžku výkonu TDI a koordinátora BOZP?
Odpoveď na otázku č. 3:
Spoločnosť SPP požaduje účasť TDI počas celej doby výstavby plniacej stanice LCNG a zároveň aj
počas kolaudačného konania k stavbe pre účely odstraňovania prípadných vád a nedostatkov diela. Na
druhej strane, výkon činnosti koordinátora BOZP po odovzdaní stavby už nie je potrebný. Z uvedeného
dôvodu spoločnosť SPP požaduje poskytovanie služieb TDI počas celej predpokladanej doby výstavby,
vrátane odovzdania a prevzatia stavby, až po vydanie právoplatného kolaudačného rozhodnutia
(odhadom cca 24 týždňov). Poskytovanie služieb koordinátora BOZP sa požaduje len počas
predpokladanej doby výstavby po odovzdanie a prevzatie stavby (v trvaní odhadom cca 22 týždňov) a
nezahŕňa kolaudáciu stavby.
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