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Vec:
Oznámenie o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu.
Verejnému obstarávateľovi Mestu Medzilaborce, so sídlom MsÚ Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce,
v zastúpení osoby poverenej vereným obstarávaním - Public tenders, s.r.o., bola dňa 2.5.2017 elektronicky doručená
Žiadosť o nápravu v procese zadávania zákazky, zverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 80/2017 zo dňa
24.04.2017 pod ozn. 5396 - WYP, s názvom: „Materská škola na Ul. zámočníckej, Medzilaborce“. Žiadosť o nápravu
(ktorá ma charakter žiadosti o vysvetlenie, resp. doplnenie súťažných podkladov), smeruje proti podmienkam
uvedeným v súťažných podkladoch.

Žiadateľ požaduje nápravu v nasledovnom rozsahu :
1) V poskytnutej PD - časť výpis interiérových dverí sa nachádzajú položky s označením 29, 30, 32 a 33 a popisom
„Interiérové dvere plastové ...“ a s určením požiarnej odolnosti EI-30D3-C. Upozorňujeme, že pri plastových
výrobkoch sa neuvádza požiarna odolnosť a ani sa nevyrábajú s požiarnou odolnosťou, s požiarnou odolnosťou
môžu byť drevené, oceľové alebo hliníkové. Žiadame o nápravu PD:
•

Ak majú byť dané dvere plastové, tak zrušenie požiadavky požiarnej odolnosti

•

V prípade ak je potrebné požiarna odolnosť, tak zmenu a určenie presného popisu a typu materiálu
(drevo, hliník, oceľ)

2) Vo výkaze výmer pre SO01 Materská škola časť „ASR“ sa nachádza položka:
242

K

330030318.1

Výťah nákladný s nosnosťou do 100 kg, kabínka 950/1000/1000
mm vrátane dverí PO EI30/D1-C

kpl

1,000

Žiadame o poskytnutie podrobnej technickej a grafickej projektovej dokumentácie pre daný výťah, ktorá
v poskytnutých SP absentuje, z dôvodu správneho ocenenia, nakoľko daný popis vo výkaze výmer je
nejednoznačný.
3) V poskytnutej PD k objektu SO 01- Prekládka vodovodu je priložená iba Situácia. Žiadame obstarávateľa doručiť
chýbajúcu PD: Tech. Správu, Výkresy.

Žiadateľ pod bodom f) žiadosti o nápravu navrhuje, aby verejný obstarávateľ :
I. doručil opravenú - chýbajúcu Projektovú dokumentáciu, Výkaz výmer a
II. primerane predĺžil lehotu na predkladanie ponúk.
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Vybavenie žiadosti o nápravu pod bodom I. : V zmysle návrhu žiadateľa k bodu I. verejný obstarávateľ tejto časti
žiadosti vyhovuje.
Odôvodnenie s uvedením spôsobu a lehoty na vykonanie nápravy : Verejný obstarávateľ zasiela v prílohe tohto
oznámenia doplnenie dokumentácie pre výťah objektu ASR, výpis dverí ako aj technickú správu + situačný výkres
objektu SO 09 - Prekládka vodovodu.
Ďalej žiadame uchádzačov o nacenenie drevených dverí v zmysle prílohy – výpis dverí. Vo výkaze výmer boli
zmenené tieto položky : 187, 188, 189 a 190 – kde plastové dvere boli zmenené na drevené (hliníkové). V položkách :
195, 197, 198 a 200 bol doplnený text o požiarnu odolnosť. Z uvedeného dôvodu Vám zasielame upravený výkaz
výmer. Zmeny sa dotkli iba uvedených položiek objektu SO 01 – časť 01.01 – ASR. Zmena dverí na drevené nemá
vplyv na projekt protipožiarnej bezpečnosti stavby.

Vybavenie žiadosti o nápravu pod bodom II. : Návrh sa zamieta.
Zdôvodnenie : V žiadosti o nápravu žiadateľ dostatočne neodôvodnil potrebu predĺženia lehoty na predkladanie
ponúk. Verejný obstarávateľ stanovil lehotu na predkladanie ponúk 35 dní odo dňa vyhlásenia verejného
obstarávania, čo je vzhľadom na rozsah a zložitosť zákazky dostatočná lehota na vypracovanie kvalifikovanej ponuky
(zákona lehota je 25 dní).
Obdobne, keďže sa nejedná z dôvodu náročnosti zapracovania doplnenia projektovej dokumentácie o také zmeny
PD, ktoré si vyžadujú zvýšené časové nároky na zapracovanie zmien do ponúk uchádzačov a uchádzači majú dostatok
času na ich zapracovanie do svojich ponúk (cca 3 týždne), verejný obstarávateľ sa rozhodol lehotu nepredlžiť.

S pozdravom

................................
Vladislav Višňovský
Primátor mesta
v.z. Public tenders, s.r.o
na základe mandátnej zmluvy

Prílohy : upravený výkaz výmer
Výpis dverí
Technická špecifikácia výťahu
TECHNICKÁ SPRÁVA - SO-09 PREKLÁDKA VEREJNÉHO VODOVODU
Výkres_SO 09 - Prekladka vodovodu

