Mesto Moldava nad Bodvou
Školská 356/2, 045 01 Moldava nad Bodvou

Všetkým
známym
záujemcom
Všetkým
známym
záujemcom

Identifikácia verejného obstarávateľa
VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ:
Názov predmetu zákazky:
Postup zadávania zákazky:

Mesto Moldava nad Bodvou
Parkovisko pri ZŠ ČSA
Zákazka s nízkou hodnotou na stavebné práce

Vážený záujemca,
zasielame Vám odpoveď na Žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov č.1 , o ktoré požiadal jeden zo
záujemcov dňa 4. augusta 2021.
Otázka č.1
Predložený výkaz výmer obsahuje položky č.

26

K

289971212

Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom
povrchu sklon do 1 : 5 , šírky nad 3 do 6 m

m2

695,000

27

M

6936657012

Netkaná PP separačno-filtračná geotextília
200g/m2

m2

170,500

Dané položky majú vzájomnú väzbu, pričom je pokládka asi 4x menšieho rozsahu ako dodávaný
materiál.
Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie danej nezrovnalosti.
Odpoveď:
Verejný obstarávateľ upravuje položku č. 26 na hodnotu 559 m2 a položku č.27 na hodnotu
615 m2.
Otázka č.2
Predložený výkaz výmer obsahuje položky č.

29

K

318271007

Oplotenie z tvárnic PREMAC Preblok hr. 250 mm s
betónovou výplňou C25/30

m2

54,000

30

M

5923300460

Plotová tvárnica PREBLOK, 400x250x250 mm,
grafit, PREMAC

ks

567,000

Po preštudovaní všetkých dodávateľov stavebných prefabrikovaných výrobkov na trhu sme dospeli
k záveru, že v danom typizovanom systéme sa už daná tvárnica nevyrába. Najbližší typizovaný
výrobok v tomto rozmere je 400x20x20,
Pričom po úprave typu výrobku bude potrebné zmeniť aj množstvo plotových prvkov.

Mesto Moldava nad Bodvou
Školská 356/2, 045 01 Moldava nad Bodvou
Odpoveď:

Čo sa týka dostupnosti na trhu prikladáme odkazy na Premac stránku s typmi a cenami bez
dovozu.
https://www.premac.sk/stavba/debniaca-tvarnica/tabs_technicke-informacie/ - tvárnice
https://www.premac.sk/stavba/debniaca-tvarnica/tabs_cennik/ - cenník bez dovozu

Pre zhotovenie 54 m2 múru bolo v pôvodnom rozpočte použitých 567 ks betónových tvárnic
(540 zakl. množstvo + 27 ks stratné).
Počet tvárnic bol vyrátaný z ich rozmeru 400x250x250 pričom na jeden meter štvorcový je
potrebné 10 ks týchto tvárnic.
Pri použití tvárnic s rozmerom 500x250x250 je potrené na 1 m2 iba 8 ks. To znamená, že
základné množstvo je 8*54 = 432 ks a stratné je uvažované 432*0,05 = 22ks. Spolu teda
454 ks tvárnic rozmeru 500x250x250.

Týmto vysvetlením dochádza k zmene v Prílohe č. 3 – Rozpočet s VV (slepý) Výzvy na
predkladanie ponúk. Upravený Rozpočet s VV (slepý) tvorí prílohu tohto Vysvetlenia.

S pozdravom
Ing. Katarína Drenková
Zodpovedná osoba za VO

Príloha:
Rozpočet s VV (slepý) upravený

