Všetkým záujemcom

V Bratislave, 16.10.2020
VEC
Vysvetlenie zverejnených podkladov k zákazke s názvom „Dodávka a montáž keramického fasádneho
obkladu“
Verejný obstarávateľ týmto odpovedá na doručené otázky k zákazke s názvom „Dodávka a montáž
keramického fasádneho obkladu“, zverejneného vo Vestníku verejného obstarávania č. 198/2020 22.09.2020 pod označením 32952-WYP.
Otázka č. 1
.......žiadame upresniť, či do položky Geodetické vytýčenie fasád (špárokladu fasády) podľa vytyč. osí pred
začatím realizácie obkladov v súlade s realizačným projektov a ich zosúladením D+M fasádnych okien,
dverí a presklených stien ako aj s fasádnym AL obkladom... by sme mali pridať cenu aj za D+M všetkých
okien, dverí a stien, ktoré sú spomenuté v PD?.
Odpoveď č. 1:
V našom položkovitom výkaze výmer je položka geodetické vytýčenie fasád naformulovaná takto:
„Geodetické vytýčenie fasád (špárokladu fasády) podľa vytyč. osí pred začatím realizácie obkladov v
súlade s realizačným projektom a ich zosúladením s D+M fasádnych okien, dverí a presklených stien ako
aj s fasádnym AL obkladom“. Z toho vyplýva, že sa jedná len o zosúladenie vytyčovacích medzi fasádnym
keramickým obkladom a presklenými stenami, t.j. D+M okien, dverí a presklených stien nie je predmetom
tohto verejného obstarávania.
Poznámka: D+M okien, dverí a presklených stien, ako aj dodávka a montáž fasádneho AL obkladu
Etalbond sa rieši z iných finančných zdrojov a aj z tohto dôvodu tieto práce nie sú súčasťou predmetu
zákazky a úspešný uchádzač ich nebude realizovať.

Otázka č. 2
....... čo presne je myslené pod položkou D+M podkladu pre svetelnú reklamu a svietidlá?
Odpoveď č. 2
V našom položkovitom výkaze výmer je táto položka naformulovaná takto: „Dodávka a montáž OSB
dosiek 300x3300mm ako podklad pre kotvenie 2ks svetelnej reklamy položka SR1 v PD na fasádu a
vonkajších fasádnych svietidiel 4ks a svietidlá v znížených keramických stropoch (hl. vstup 4ks + hosp.
vstup 2ks), svetelné lišty (hl. vstup 9,8m + totem 10,6m) - viď výkr.č.24, 18,19, 20, 21“

Z toho vyplýva, že predmetom D+M sú len OSB dosky s ich kotvením do stien – predmetom nie je D+M
svetelnej reklamy a svietidiel.
Verejný obstarávateľ zároveň uvádza, že predlžuje lehotu na predkladanie ponúk na 21.10.2020.
Podrobnejšie informácie odporúča sledovať v sw. Josephine.
S úctou

v. r.
Marcela Turčanová
poverená realizáciou verejného obstarávania

