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Vec: Vysvetlenie Výzvy na predkladanie ponuky
V rámci verejného obstarávania na predmet zákazky „Projektová dokumentácia Výstavba/
Rekonštrukcia pozemných komunikácií v obci Licince“ Vám zasielame vysvetlenie na obdržané otázky:
Otázka č. 1
projektovaná časť komunikácie sa nachádza v intraviláne/extraviláne obce ?
Odpoveď č.1
Intravilán
Otázka č. 2
je potrebné projektovanie iných sietí (kanalizácia, osvetlenie, PO, a podobne). ak áno prosím o
špecifikovanie ich rozsahu napr. - umiestnenie osvetlenia popri komunikácii a chodníku, odvodenie do
uličných vpustov s ich napojením do vsaku a pod. ?
Odpoveď č. 2
osvetlenie je potrebné projektovať pri chodníku v dĺžke 670m. Všetky projektované činnosti vrátane
odvodnenia je potrebné navrhnúť v zmysle platných právnych a technických noriem, vyhlášok a
zákonov. Taktiež treba postupovať v zmysle výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný
príspevok
Otázka č. 3
je podľa informácií zadávateľa potrebná projekcia prekládky existujúceho vedenia (elektrika, voda,
kanalizácia, plyn) ?
Odpoveď č. 3
odpoveď na otázku môžu relevantne poskytnúť správcovia inžinierskych sietí.
Otázka č. 4
na základe obhliadky na mieste boli zistené
- sú pozemky na ktorých budú projektované komunikácie a chodníky vysporiadané resp. určené na
výstavbu zadaných stavebných objektov
Odpoveď č. 4
pozemky sú vedené ako komunikácia, niektoré pozemky sú pod správou SPF
Otázka č. 5
je predmetom zákazky inžinierska činnosť a vybavenie stavebného povolenia pre zadávateľa VO
Odpoveď č. 5

Áno
Otázka č. 6
je úhrada predmetu zákazky podmienená vydaním stavebného povolenia (berieme na vedomie že je
zadefinované ak bude treba niečo dopĺňať alebo meniť podľa požiadaviek úradu čo samozrejme
akceptujeme).
Odpoveď č. 6
Úhrada predmetu zákazky je z časti podmienená schválením projektu sprostredkovateľským orgánom
(pridelením nenávratného finančného príspevku). Samotná úhrada za predmet zákazky je tak
rozdelená nasledovne. Po vypracovaní a odovzdaní projektovej dokumentácie bude vyplatených 15 %
z ceny predmetu zákazky a po schválení projektu sprostredkovateľským orgánom (resp. po uzavretí
zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) bude uhradených zvyšných 85 % predmetu
zákazky.
Otázka č. 7
niektoré časti projektovej dokumentácia ako napr. zameranie PO a pod. budú realizované v
subdodávke (ako firma nemáme v predmete podnikania obsiahnuté všetky profesie ktoré sa týkajú
ciest a sú riešené autorizovanými projektantami v subdodávke) je potrebné dokladovanie
predbežného súhlasu so spracovaním projektu subdodávateľom . Ak áno je možné ak dohodnutý
subdodávateľ nebude mať priestor na zrealizovanie zákazky, osloviť iného a zadať zákazku inému
subdodávateľovi
Odpoveď č. 7
nie je potrebné dokladovať v tejto chvíli
Otázka č. 8
je súčasťou projektovej dokumentácie aj geologický prieskum
Odpoveď č. 8
nie len geodetické zameranie
Otázka č. 9
dĺžky komunikácie ktoré sú zadané v predmete zákazky nekorešpondujú so zakresleným stavom ktorý
je v prílohe č. 1 mapa obce ( podľa zadania predmetu zákazky je dĺžka komunikácie 392m, podľa
zakreslenej časti v mape je cca 550m) ktorý údaj je správny.
Odpoveď č. 9
podľa upresnenia je to 550m
Zároveň verejný obstarávateľ predkladá upravený návrh Zmluvy o dielo v zmysle poskytnutých
odpovedí na otázky.
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