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Vec
Podlimitná zákazka – Revitalizácia mŕtveho ramena
Bielej Oravy pri zaústení potoka Vavrečanka
Žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov – odpoveď
Záujemcovia o účasť v súťaži požiadali o nasledovné vysvetlenia:
Otázka č. 1
„SO 03- Zriadenie a odstránenie prístupovej cesty :
Uchádzačovi nie je jasné v akej celkovej výmere a rozsahu sa odstráni prístupová cesta, nakoľko v PD –
tech. správe je uvedené : „ Pre potreby stavby sa zvážnica upraví, spevní kameňom a po výstavbe časť
spevnenia zvážnice odstráni a presype zeminou.“
Otázka : Upresní verejný obstarávateľ a akom rozsahu sa odstráni prístupová cesta? Demontujú sa
osadené cestné panely v celkovom počte 150, 124ks ? Prípadne doplní verejný obstarávateľ chýbajúcu
položku na ich demontáž do výkazu výmer?“
Odpoveď:
Verejný obstarávateľ požaduje odstrániť cestné panely v plnom rozsahu a po ukončení výstavby predmetné
pozemky uviesť do pôvodného stavu v súlade s Rozhodnutím Okresného úradu ŽILINA, Odboru
starostlivosti o životné prostredie, Oddelenia štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia
kraja o povolení stavby č. OU-ZA-OSZP2-2020/003774/Mac, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 24.3.2020.
Demontáž spevnenej plochy zahrňte do položky č. 5 Zhotovenie spevnenej plochy z cestných panelov
osadených do lôžka z kameniva hr. 50 mm.
Otázka č. 2
Ako uchádzač v predmetnom verejnom obstarávaní žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie, či
príloha č. 2 zmluvy o dielo – Doklad o poistení a príloha č. 3 zmluvy o dielo – Zoznam subdodávateľov majú
byť súčasťou ponuky alebo ich predloží až úspešný uchádzač pri uzatváraní zmluvy o dielo.
Odpoveď:
Prílohu č. 2 zmluvy o dielo – Doklad o poistení a Prílohu č. 3 zmluvy o dielo – Zoznam subdodávateľov
predloží úspešný uchádzač pri podpise zmluvy o dielo.
Vzhľadom k tomu, že odpovede na otázky neovplyvnia čas potrebný na vyhotovenie ponuky, verejný
obstarávateľ rozhodol, že lehotu na predkladanie ponúk do dňa 10.09.2021 do 10,00 h nepredlžuje.
S pozdravom
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