V Bratislave 10. júl 2018

DOPLNENIE VYSVETLENIA K VÝZVE NA PREDKLADANIE PONÚK
Dňa 21. júna 2018 bola zverejnená výzva na predkladanie cenovej ponuky na predmet zákazky:
„Sliač - rekonštrukcia stáčiska LPH-R“
Dňa 9. júla bola predložená žiadosť o doplnenie informácií k tejto výzve. V zmysle dodržania princípov
verejného obstarávania zverejňujeme doručené otázky a odosielané odpovede:
Otázka č.1
Doplniť a zaslať návrh zmluvy o dielo, ktorá nebola súčasťou zaslaných a zverejnených dokumentov,
vzhľadom k tomu, že technická správa hovorí o stanovení presných parametrov trasy vedenia nového
produktovodu až po odkrytí pôvodnej konštrukcie. V zmysle vyššie uvedeného si chceme vopred
preštudovať návrh zmluvy o dielo a zistiť ako sú v zmluve riešené práce naviac ak budú potrebné.
Odpoveď: Nakoľko ide o zákazku podľa § 139 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní,
nezasielame koncepty zmluvy o dielo uchádzačom. Tento postup by bol neefektívny, samotná zmluva
o dielo je v prípravnom štádiu - priebežne podlieha úpravám. Je nereálne zasielať uchádzačovi návrh znenia
zmluvy po každej aktualizácii textu a jeho odsúhlasení. Zmluva o dielo sa zasiela v stave „koncept“
víťaznému uchádzačovi / zhotoviteľovi, ktorý má právo ho pripomienkovať a s textom sa ďalej pracuje.
Otázka č.2
Je možné nahradiť dvojplášťové bezpečnostné potrubie DM 150/125, ktoré je podľa technickej
správy kovové, potrubím z HDPE určeným pre produktovody?
Odpoveď: Ak potrubie z HDPE spĺňa slovenské technické normy a zhotoviteľ doloží atesty, je možné
materiál zameniť, nakoľko ide o ekvivalent.
Otázka č.3
V zmysle stanoviska SSC 5590057 pre predmetnú stavbu nie je možné realizovať práce v dotyku
s cestou I/69 v dobe 1.11 až 15.4 čo nebude možné dodržať pri podmienke naplnenia ZoD – práce
vykonať do 6 mesiacov od prevzatia staveniska. Bude táto podmienka ošetrená v ZoD (napr.
predĺžením termínu plnenia)?
Odpoveď: : Lehota termínu plnenia diela sa nebude predlžovať. Zhotoviteľ bude vyzvaný na prevzatie
staveniska v čase priaznivých poveternostných podmienok. Prípadne sa práce v dôsledku nepriaznivého
počasia prerušia, táto skutočnosť sa zaznamená v stavebnom denníku a o túto dobu sa predĺži lehota dodania
diela.
Zároveň Vám oznamujeme, že lehota na predkladanie ponúk nebude predĺžená.

