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Vec
Odpoveď č. 1 na žiadosť o vysvetlenie.
Dňa 24. 03. 2020 o 15:57:30 bola verejnému obstarávateľovi doručená žiadosť o vysvetlenie súťažných
podkladov k verejnému obstarávaniu s predmetom Stavebné úpravy sociálnych zariadení a výmena zvislých
rozvodov vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 66/2020 pod značkou 11907 - WYP zo dňa
24.03.2020.
Otázka č. 1::
V položke v stavebnom rozpočte je Plastová roleta prosíme ju definovať a špecifikovať a poslať obrázok a rozmer
alebo či je možné ju nahradiť plastovými dvierkami.
25 M 611520003705 Plastová roleta m2 65,520 40,00 2 620,80
Odpoveď č.1:
Verejný obstarávateľ v projekte navrhol plastové rolety z dôvodu, že pri plastových roletách bude lepší priestor
na manipuláciu, rozmery sú:
šírka 0,7m a výška 1,3m. Napríklad: https://horizontzaluzie.sk/produkty/rolety/stupackove-plastove
Odpoveď č.2:
Ďalšia otázka je prečo ste poslali rozpočet s vyplnenými cenami máme sa nimi riadiť ?
Odpoveď č.2:
Verejný obstarávateľ v časti B. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY v bode č. 4 uvádza:
V súlade s § 42 ods. 12 ZVO verejný obstarávateľ môže určiť osobitné podmienky plnenia zmluvy, ak ich uvedie v
súťažných podkladoch. Osobitné podmienky plnenia zmluvy môžu zahŕňať ekonomické, sociálne,
environmentálne hľadiská, hľadiská súvisiace s inováciou alebo zamestnanosťou.
Predmetné verejné obstarávanie je zamerané na využitie sociálneho hľadiska vo verejnom obstarávaní v
zmysle § 10 ods. 7 písm. a) bod 1 ZVO.
Sociálne hľadisko bude realizované vyhradením primeranej časti stavebných prác, ktoré sú vymedzené vo výkaze
výmer (ocenené položky výkazu výmer) pre registrovaný sociálny podnik Rozvojové služby BBSK, s.r.o. (ďalej iba
„sociálny podnik“).
Uchádzač predložením ponuky berie na vedomie, že vyhradené práce budú zrealizované sociálnym podnikom za
ceny uvedené v ocenenej časti výkazu výmer, ktorý bude vo vzťahu k úspešnému uchádzačovi zmluvne
definovaný ako subdodávateľ na tieto vopred vyhradené činnosti.
Uchádzač ocení výkazy výmer s názvom Elektroinštalácia a Zdravotechnika (nachádzajúce sa v prílohe č. 3
týchto súťažných podkladov), priráta ocenený výkaz výmer Stavebná časť (príloha č. 3 súťažných podkladov) a
ich súčtom získa celkovú cenu za predmet zákazky, ktorú uvedie v návrhu na plnenie kritéria.
Výkaz výmer pre Stavebnú časť je ocenený z dôvodu, že túto časť zákazky zrealizuje sociálny podnik.
Otázka č. 3:
Výkaz výmer elektro je robený na 1 kúpeľňu ( 1 svetlo , 1 vypínač , atď ) je to v poriadku ?
Odpoveď č. 3:
Výkaz výmer elektro je spracovaný len pre jednu kúpelňu. Výkaz výmer a celkovú cenu na práce elektro je
nutné vynásobiť 72, čo je počet kúpelní.
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