Mesto Skalica, Námestie slobody 145/10, 909 01 Skalica

V Skalici, dňa 10.08.2018

Vysvetlenie dokumentov potrebných na vypracovanie ponuky
„Regenerácia vnútrobloku sídliska, ul. Mallého, Skalica“
Na základe doručenej žiadostí o vysvetlenie v súlade s § 114 ods. 8 zákona č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej
len „zákon“) Vám verejný obstarávateľ - Mesto Skalica, Námestie slobody 145/10, 909 01 Skalica,
IČO: 00 309 982, poskytuje nasledovné vysvetlenie dokumentov potrebných na vypracovanie
ponuky pre predmet zákazky „Regenerácia vnútrobloku sídliska, ul. Mallého, Skalica“. Výzva na
predkladanie ponúk k predmetnej podlimitnej zákazke bola uverejnená vo Vestníku verejného
obstarávania č. 144/2018 pod zn. 10129 – WYP zo dňa 23.07.2018.
Otázka č. 1:
„Súčasťou ponuky sú len čisto položky uvedené vo výkaz výmer alebo aj iné položky , ktoré sú
uvedené v dokumente s názvom „sssprava_vnutroblok“, pretože tá uvádza aj dopadovú plochu z
pryžových dlaždíc. Týmto prosím o potvrdenie, že majú byť nacenené iba položky uvedené vo výkaz
výmer bez dopadovej plochy.“
Odpoveď č. 1:
Na základe výkresu č. 2: Vnútroblok Mallého ul. - situácia navrhovaného stavu a výkresu č. 3:
Vnútroblok Mallého ul.- ihrisko E, verejný obstarávateľ požaduje oceniť aj dodávku a osadenie
dopadových plôch.
V dokumentácii je uvádzaná predpokladaná plocha 24 m2 ihrisko "C" a 83 m2 ihrisko "E". Cenu
dopadovej plochy je nutné zarátať do ceny jednotlivých prvkov detského ihriska výkazu výmer.
Skutočná veľkosť a tvar dopadovej plochy závisí od ponúkaného druhy, typu, funkcie a výrobcu
detských atrakcií. Výrobca udáva veľkosť bezpečnostného priestoru. Aplikácia prvkov dopadovej
plochy resp. pryžových dlaždíc je na asfaltový povrch.
Vzhľadom na poskytnuté vysvetlenie súťažných podkladov verejný obstarávateľ predlžuje lehotu
na predkladanie ponúk. Nová lehota na predkladanie ponúk je 21.08.2018 do 10:00 hod. (na adrese:
Tendrex, s. r. o., Horská 13/G, 831 52 Bratislava) a taktiež lehota na otváranie ponúk sa posúva na
22.08.2018 o 13:00 hod. (na adrese: Mestský úrad v Skalici, Námestie slobody 145/10, 909 01
Skalica). Uvedené bude taktiež upravené korigendom pôvodnej výzvy na predkladanie ponúk.
S pozdravom

Mgr. Hana Šlachtová
osoba zodpovedná za proces verejného obstarávania

